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„Een referendum bij CockerillSambre over de uitvoering van het
plan-Góndois is voor mij geen fundamentele vereiste meer."
(CVP-kamerlid Luk Vanden Brande in een interview met La Libre Belgique, 1 decemer '83).
Dit is een pracht van een saluut aan de gewezen werknemers van bijvoorbeeld Cockerill-Yards.

Foto van de w e e k

Cockerill-Sambre, of Sidmar
Een verbijsterende vaststelling: het studiebureau Chase
Econometrics bereliende dat de jongste jaren de belastingbetaler liefst 340 miljard heeft opgebracht voor CockerillSambre. Totnogtoe werd er zeer wazig gedaan over de
preciese subsidie- en waarborgrekening van het Waalse
staal. Het cijfer is nu gekend.
En de Chase studie besluit met de harde maar ondubbelzinnige konklusie: het is niet verantwoord Cockerill-Sambre
nog langer met gemeenschapsgeld open te houden. Hoe
langer trouwens dat staalbedrijf nog werkt hoe hoger de sluitingskosten zullen oplopen. Zo belanden we stilaan in de gekke spiraal dat sluiting niet ,Jian" doorgevoerd worden omdat
de kosten daarvoor te hoog oplopen; Maar elk jaar gaat ook
dat cijfer de hoogte in...
Eerder had de Franse konsulent Gandois er op gewezen:
„tegen het jaar 2010 blijft er van bet Waalse staal nog slechts
een franje over. Wat koud in Luik en wat afval in Charleroi".
Zo zijn de inspanningen van de regering om andermaal
miljarden naar Cockerill te draineren in het preciese hallucinante kader geplaatst. Daar komt evenwel nog bij dat de
Vlaamse gemeenschap er niet alleen bij betrokken is als
schatplichtige, maar ook bij dit Cockerill-avontuur bedreigd
wordt in de werking van een Gentse industriële vestiging.
Terzake was Gandois al evenzeer duidelijk: „blijft de Belgische regering aan het ten dode opgeschreven CockerillSambre geld vergooien (om het zo lang mogelijk in leven te
houdenl dan gaat op termijn ook het Gentse Sidmar eraan."
En wat doet de regering-Martens inmiddels? Eerst werd getracht met volmachten de nieuwe miljardencheques voor
Cockerill-Sambre uit te schrijven.
Maar de Raad van State ging dwarsliggen. Er komen dus
wel stemmingen in het parlement waarbij de houding van
CVP, P W en socialisten duidelijk zal worden. Evenwel, de
regering heeft inmiddels ook het laatste greintje regionalizering van de staalnijverheid van tafel geveegd door te stellen
dat de beslissingen over de Waalse staalmiljarden in de Belgische ministerraad zullen genomen worden. Zelfs de regionale ministerkomitees, waarmee vooral de CVP zo federalistisch zwaaide, worden dus buiten spel gezet.
Intussen werd ook het hondje Van den Brande nog eens
uitgelaten. In een interview met de „Libre Belgique"stelde hij
drie voorwaarden voor toezegging van miljardenhulp aan
Cockerill-Sambre; „voorwaarden" die evenwel nauwelijks in
tegenstrijd zijn met de Waalse eisen van onder meer vicepremier Gol. Meer nog: de CVP heeft via Vanden Brande
laten weten dat er hoegenaamd geen punt meer gemaakt
wordt van het referendum bij Cockerill-Sambre. Dat was
nochtans een formele toezegging van Martens om de Vlaamse ja-stem van CVP en P W te bekomen voor het 26 juliakkoord over verdere financiering van het Waalse staal.
Bovendien, en dit is het ergst van al voor de Vlaamse gemeenschap, dreigt de beoogde redding van Cockerill-Sambre, door samengaan met het Luxemburgse Arbed, op zeer
korte termijn Sidmar in Gent een doodsteek toe te brengen.
Arbed, dat zelf in een financiële schuldenschaar zit, voelt er
slechts iets voor scheep te gaan met de Waalse staalvestigingen op voorwaarde dat ons land allereerst prompt 7 miljard
aan Arbed toeschuift. Het is alweer de vice-premier Gol die
Arbed tracht te lijmen met een tweede belofte: dat Sidmar
vervolgens door de Belgische regering in handen wordt
genomen om te bereiken dat de verdere expansie van dit
Vlaamse bedrijf wordt r.fgegrendeld.
De regeringsplannen voor het Waalse staal komen er dus
op neer dat een door Gandois, Chase-Econometrics en andere
experten ten dode opgeschreven bedrijf toch nog een gigantische injektie zou krijgen, bovenop wij ook nog miljarden
gaan steken in het Luxemburgse Arbed en uiteindelijk de
ondergang van Sidmar wordt nagestreefd.
Overigens is de door Martens beloofte (manke) regionalizering van de vijf nationale sektoren andermaal in de koelkast
gestoken.
(hds)

VU-voorzitter Vic Anciaux ging donderdag, onder polibe-escorte in Verviers getuigen op het procesSnoeck, de scherpschutter van Voeren De noodzakelijke politiebegeleiding toont aan op welke wijze Vlamingen bij een Waalse rechtbank ook vandaag nog „recht" dienen te bedelen
En intussen heeft de drukdoende Happart op het proces-Snoeck de bevestiging gekregen van de regenngMartens dathijper 1 januan '84 burgemeester van Voeren wordt Wat zeggen de CVP- en PVV-ministers''
(Foto Belang van Limburg)

Geens, beschermheer
Vorige week dinsdag verklaarde VU-gemeenschapsminister Hugo Schiltz dat hij alleen, en op eigen verantwoordelijkheid, een officieel ontwerp van
begroting zal indienen voor de gewestelijke aangelegenheden. Twee dagen later scheen alles in orde te
zijn, vermits de bij de Vlaamse Raad ingediende begroting, ook de handtekening van Schiltz zal dragen.
Liep het kon f likt dus uit op een sisser?

D

e onmiddellijke aanleiding
tot het konfhkt SchiltzGeens was de onverkwikkelijke manier waarop de
meerderheid in de Vlaamse Regering — CVP en PVV - de begroting voor 1984 wou opstellen
De feitelijke meerderheid wil immers, om het begrotingstekort
van 1984 te verminderen (zeg
maar verdoezelen), met behulp
van een „truukje", een aantal
uitgaven en lasten van het verleden inschrijven op het bijblad
van de begroting '83 Met als
gevolg dat de begrotingscijfers
van het jaar '83 overschat en
deze van '84 onderschat worden
en er aldus een vals beeld ontstaat Hiertoe wenst Schiltz zich,
terecht, met te lenen en precies
daarom heeft hij aan de Vlaamse
Exekutieve een korrekte begro-

ting inzake gewestelijke aangelegenheden voorgelegd
Na de eerste ramingen, op
basis van de voorstellen van de
administratie, bleek dat het globale deficiet zo'n 11 miljard zou
bedragen Maar de voorzitter
van de Vlaamse Regering, de
CVP-er Geens had zich ondertussen sterk gemaakt dat de
begroting van '84 „slechts" een
tekort van circa 3 miljard zou
bedragen
Geens wil nu, door het toepassen van bedenkelijke begrotingstechnieken, de werkelijke
tekorten wegmoffelen en aldus
de gerechtvaardigde kntiek van
de V U op de centrale regenng
ontzenuwen Aan de basis van
het tekort liggen immers de veel
te beperkte middelen die Vlaan-

deren ontvangt Geens neemt
dus, uit persoonlijke ambitie en
berekening, de unitaire, centrale
regenng in bescherming en dit
ten nadele van Vlaanderen
Toch, zo zal men opmerken,
draagt de bij de Vlaamse Raad
ingediende begroting ook de
handtekening
van
minister
Schiltz?
Dit IS de konsekwenbe van
het bestaan van een proportioneel samengestelde regenng
Net zoals in een schepenkollege,
IS een minister van de Vlaamse
Regenng, ook al kan hij met
instemmen met het besluit van
de meerderheid uit kollegiale en
deontologische overwegingen,
verplicht de meerderheidsbeslissing uit te voeren Temeer omdat
de V U aKijd van oordeel was en
blijft dat de gewest- en gemeenschapsbegroting een geheel
moeten vormen
Dit betekent evenwel hoegenaamd niet dat minister Schiltz
met de ingediende begroting akkoord gaat en deze integraal zal
verdedigen Integendeel
Het hoogtepunt van het fundamenteel konfhkt kan men dus
straks, in januari, bij de bespreking van deze begroting in de
Vlaamse Raad verwachten
(pvdd)
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GEEN KLEIN BIER
„Vakbond versus partij", luidde de
titel van een bijdrage in WIJ van 24
novemtser en gaat over de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden.
In tegenstelling met de tw/ee andere vakbonden is de ACLVB niet
gebonden met de liberale politieke
partijen. Op biz. 10 van de brochure
„ACLVB liberaal syndikalisme" staat
klaar en duidelijk: „Het is echter een
feit; en steunend op de sociaalekonomische geschiedenis van ons
land kan men besluiten dat in tegenstelling met de liberale vaktxinden,
andere vakbonden sterke banden
onderhouden met de hun verwante
politieke partijen. Op onze geschiedenis mogen wij fier zijn syndikalisme steeds gescheiden te hebben
gehouden van politiek. Dit princiep
werd op meerdere kongressen bevestigd: de politieke verkozenen van
het land maken het bestel en het is
binnen dit bestel op basis van dialoog dat de vakbond de belangen
van zijn aangeslotenen behartigt
verbeteringen terzake eist eventueel
met akte ondersteunt (Overleggen
als het kan; harde aktie als het
moet!)".
En dat dit geen papieren taal is bewijst de huidige stellingname van de

ACLVB, die mijn gehele steun heeft
De lezers van WIJ en de VU-partijleden, die bij de ACLVB aangesloten
zijn, mogen fier zijn op de enige
Belgische vakbond, die niet partijgebonden isl
Al zijn wij de kleinste vakbond der
drie bestaande In het land, wij zijn
wellicht de dapperste, want wij moeten iedere dag strijden en men mag
op een partijkongres van de PRL of
PVV maar eens zoeken naar een
ACLVB-standje, men zal het er niet
te pakken krijgen!
Onze onpartijdige vakbondspolitiek heeft ons bij de jongste sociale
verkiezingen eens te meer winst
bijgebracht en de VU mag van geluk
spreken over geen vakbond te beschikken, het is geen klein bier als
partij vakbondsgebonden te zijn!
J.H„ Beersel (LoO

DE STAALAKKOORDEN ~
In de G.vA. van 16 nov. lees ik o.a
„dat Mart^|g^)gmaals benadrukt
dat de regSfïng vasthoudt aan de
integrale uitvoering van de staalakkoorden zoals die op 26 juli bedongen werden".
Als Martens én de regering daaraan vasthouden, dan moeten ze ook
vasthouden aan het referendum dat

reeds eind september zou rnoeten
plaats gehad hebben onder de werknemers van Cockerill-Sambre.
Welnu, ik ben toch zeer nieuwsgierig wanneer dit referendum eindelijk zal plaatsvinden? Want met betrekking tot CS is er reeds heel wat
beloofd in de jongste jaren, maar
daarvan is er tot nu toe weinig of
niets terecht gekomen.
Zou men de Vlamingen nu nog
niet genoeg voor de zot gehouden
hebben?
Ook hier zal de kruik zolang te water gaan tot ze breekt!
G.V.M., Eupen

SZ SPLITSEN
De jongste tijd worden wij regelmatig gekonfronteerd met voorstellen over de hervorming van de Sociale Zekerheid. Het dokument Dehaene en het PW-voorstel zijn voldoende gekend.
In geen van beide dokumenten
houdt men rekening met het feit dat
het uitgaven-patroon in Wallonië
méér dan 15 % hoger ligt dan in
Vlaanderen terwijl de' inkomsten,
door bijdragen in de Sociale Zekerheid, méér dan 5 % hoger liggen in
Wallonië dan in Vlaanderen.

Dit betekent konkreet dat bv. in
resi de Sociale Zekerheid verhoudingsgewijs op basis van het bevolkingsaantal, in Wallonië 48 miljard
duurder was, of omgekeerd 80 miljard goedkoper in Vlaanderen.
Ik meend dat hier 'n belangrijke
taak weggelegd is voor de VU om de
cijfers van de studie van de GERV
naar de bevolking toe bevattelijk
poltiek te vertalen en hier 'n eigen
Vlaams-nationale stelling te verdedigen.
Volgens mij kan dit niets anders
zijn dan de totale splitsing, zowel
struktureel als financieel, van de nationale Sociale Zekerheid in een
Vlaamse en een Waalse Sociale Zekerheid.
De Brusselaars hebben de keuze
tussen de twee, echter met alle
taalkundige, sociale, juridische en financiële konsekwenties eraan verbonden. Alle modaliteiten van de
keuze van de Brusselaars dienen
uiteraard wettelijk vastgelegd.
Wanneer maakt de VU hier eens
werk van om dit ook politiek en
technisch realizeerbaar te vertalen?
Het wordt hoog tijd dat in de
diskussie rond de hervorming van de
Sociale Zekerheid dit verschil in konsumptie-patroon van de Sociale Zekerheid duidelijk gesteld wordt en de
VU hierin 'n duidelijke konkrete houding aanneemt
dr. F.D, Kortrijk

ONLOGISCH
In zijn wekelijkse rubriek „Deze
week dit" van 10 november 1983
motiveert de voorzitter de standpunten die de partijleiding innam inzake
de keml)ewapening. In hetzelfde
nummer wordt uitvoerig kommentaar gebracht en fragmenten geciteerd van de VU-tussenkomsten in
het parlement Eén der pasussen uit
het pleidooi van Paul Van Grambergen vermeldt: „Wij eisen van het
Warschau-pakt dat het zijn signaal
van goede wil geeft en zijn stap in de
ontwapening."
Dit bewijs van goede wil en de
stap in de ontwapening hebben de
Sovjets intussen reeds gerealiseerd,
door het plaatsen van nog meer
kernkoppen in de DDR en in
Tsjechoslovakije.
Protest gehoord vanwege de vre-

desapostelen van VAKA? Natuuriijk
niet! En daar ligt juist de kern van de
zaaki
ledere Vlaams-nationalist en elk
Volksunielid is voor vrede. Dit is de
evidentie zelf. En het is precies omdat de echte doelstellingen van de
zogeheten vredesbeweging, niets te
maken hebben met de reële vredeswil dat VU-leden niet achter de stelling van het partijbestuur kunnen
staan
Jawel, iedereen wil vrede in Vlaanderen, doch wil ook die vrede bewaren en garanderen tegenover een
nooit aflatende agressiviteit van het
kommunistisch regime.
Het meest onlogische in heel deze
diskussie is het feit dat de partijleiding meent het boegbeeld te moeten
zijn van een strategie en een campagne om de weerbaarheid van het
Westen (en dat is ook Vlaanderen)
te vernietigen!
R.R., Gent

DUBBELZINNIG
Een 30-tal CVP-pariementsleden
stapten op 23 oktober mee in de
vredesbetoging achter de ondubbelzinnige slogans van de inrichters. Het
ACV en aanverwante verenigingen,
zoals de KWB publiceerden onverbloemd hun antiplaatsingsstandpunt
In de Kamer echter keerden dezelfde vertegenwoordigers snel op hun
t}etogingsstappen terug.
0.a. CVP-kamerieden Demeester
en Smet verkondigden op alle panelgesprekken dat ook zij de wapenwedloopspiraal verafschuwen, maar
in de kamerkommissie ondergroef
dezelfde Demeester de VU-resolutie
terzake. Dèar ligt de dubbelzinnigheid. Hetzelfde „CVP-procedé" van
handelen treft men evenzeer aan in
het staaldossier, de grondwetsherziening, de Vlaamse achterstand inzake onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek, enz.. Gelukkig dat er nog
de rechtstreekse BRT-TV uitzendingen zijn Beelden kunnen minder de
waarheid verbergen dan journalistieke woorden, geschreven in — opdracht — van! Zoals De Standaard
van 12-13 november bij voorbeeld!
LB., St-Niklaas

Aanbevolen huizen
PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-58Z13.12
Tel. 014-21.1Z07
Fraikinstraat 20,
Herentals

ESOX
STAN PHILIPS

GELD
Onmiddellijk te t)ekomen bij

FRANS VAN MOORTER

Groothandel Hengelsport

Vijfhulzen 6, Erpe

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-478.19.93

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57

Import - Export

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.65.75
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Kollegestraat 33, 2400 Mol
014-31.13.76

PVBA BERT

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel. 58214.41

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER

immm%
• Wie helpt de VU-Ekeren aan
een fotostencil? (of hiervoor een
tip geven) voor een Roneo-duplicator? Gelieve dringend kontakt op
te nemen met de h. Roger Laurijssen, Leerhoekslaan 3 te 2070 Ekeren. Tel.: 03-541.23.14.

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45J1
Open van 10 tot 19u. 30

— Industnèle fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16
Loodgieterij, sanitair, zink, gas,
roofing, waterverwarmers,
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

GUIDO NUYTTENS
Dames-, heren- en kinderkleding.

Zondag en maandag gesloten.

n.v. de wfinne uyttendaele

02-428.69.84

KLEDING LENDERS

UaPaLDII-lAANi20S
t4SI OOSTDUINKERKE
TEl. OU/11.26.29
WOENSDAG GESLOTEN

DE PRIJSBREKER

STUDIO
DANN

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Littoral

uitgebreide heus bemeubelde villa's - appart - en studio's
in alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis kalalogusroetJoto's

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel. 426.1949

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel. 053-21J6.36
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Martens
eist tucht...

Beknotting
wetgevende
macht
Wij schreven het reeds zo
dikwijls en ons verhaal wordt
eentonig, maar de kille waarheid
blijft; de parlementaire demokratie in ons land wordt stelselmatig
uitgehold.
Eerste minister Martens herhaalde na de jongste kabinetsraad dat er slechts amendementen op de wetsontwerpen over
het staalakkoord mogen ingediend worden mits akkoord van
de vier frakties. Het is dus voor
elk kamerlid of senator van één
der meerderheidspartijen verboden ook maar één wijziging aan

staanbare trekje was een beetje
afgezwakt. Ook werd duidelijk
dat de PVV zwaar heeft ingebonden Daar waar diezelfde
Verhofstadt een tiental dagen
geleden een kruistocht tegen de
plannen van de CVP-er Dehaene had afgekondigd, stelde Verhofstadt nu dat hij hierover hoegenaamd niet op een krisis in de
regering aanstuurt. Een „bespreking" van de PVV-notities volstaat voor hem ruimschoots
Verhofstadt
kreeg
waarschijnlijk van zijn broodheren,
De Clercq en Co, te horen dat
het nu welletjes is. De PVV wil
deze regenng haar legislatuurtijd
laten voleindigen. „Aan de macht

Verhofstadt
was braaf
blijven... desnoods ten koste van
het eigen programma", is sinds
lang het devies van de PVV.
Herinner U de loze beloften over
belastingvermindering I

DEZE
^EEK
Reeds enkele weken loopt in
Verviers het fameus procesSnoeck. Je weet wel, de
Luiksgezinde, verfranste
Hollander, Wallingant en
aanhanger van Happart. Die
bijna vier jaar geleden
gewetenloos zijn geweer
ieegschoot op Vlaamse
betogers in de Voerstreek. Ik
heb het toen meebeleefd, die
zondagnamiddag in maart 1980.
ik heb nu een deel van het
proces bijgewoond. Eén
voormiddag in het gerechtshof
van het Waals provinciestadje
volstaat om alle geloof te
verliezen in de demokratische
rechtsstaat België. De
voorzitter van de rechtbank
tracht nog een schijn van
objektiviteit te redden. Maar al
de rest verbergt zelfé de
partijdigheid niet. Happart loopt
er rond als een keizer: kent
blijkbaar iedereen en deelt zijn
bevelen uit. Zelfs de advokaten
van Snoeck krijgen hun les
gespeld. De prokureur of zijn
substituut vervult niet de rol
van openbare aanklager maar
hij gedraagt zich openlijk als
een bijkomende verdediger
van de beschuldigde
Schaamteloos wordt de

week, in een vraaggesprek met
„La Libre Belgique", het een en
ander gezegd over de toekomst
van het Waalse staal. De voorwaarden die hij stelde m.b.t. de
uitvoering van het staalkompromis van 26 juli jl. zijn: een akkoord over de samenwerking
met andere staalbedrijven, een
sociaal akkoord met de werkne-

eej«
de door de regering ingediende
ontwerpen voor te stellen.
„Amendementen
kunnen
slechts aanvaard worden op
voorwaarde dat ze gesteund
worden door de vier groepen
van de meerderheid", stelde de
premier
Hiermee wordt elke Vlaamse
illuzie onmiddellijk de grond ingeboord. Men kent nu reeds de
uitslag van de stemming: CVP
en PVV zullen de regenng ook in
deze voor Vlaanderen zo nadelige staalkwestie onvoorwaardelijk steunen. De hoop dat, bijvoorbeeld, één CVP-er (van
ACV-strekking) of een Vlaamsvoelende PVV'er een kristische
kanttekening zou maken is meteen vervlogen.
En zij die droomden van echte
parlementaire demokratie in het
Belgenland zijn een illuzie armer ..

Inbinden
De „Konfrontatie"-uitzending
van afgelopen zondag was volledig gewijd aan de voorstellen
van PVV-voorzitter Verhofstadt
over de sociale zekerheid.
Doorheen het hele debat viel
de gematigde toon van Verhofstadt op. Dat arrogante, onuit-

„Hondje"
Van den
M
Brande.

Hondje
buitenlaten
De CVP heeft nog eens een
„hondje buitengelaten om te blaffen", verklaarde VU-voorzitter
Anciaux na afloop van het partijbestuur. Hiermee doelde hij op
de recente uitspraken van CVPkamerlid Luc Van den Brande
Dit parlementslid had vorige

I
de korrekte uitvoering van het
plan Gandois. En hij voegde eraan toe dat het zomerse staalakkoord slechts voor de helft aan
zijn wensen tegemoet komt. „De
tweede helft van de weg moet
afgelegd worden medio '85", zei
Van den Brande.
Het is overduidelijk dat Van
den Brande zelfs de zeer matte
eisen, die hij nu stelt, zal moeten
inslikken bi de nakende stemmingen over het wetsontwerp Cockerill-Sambre En in dit wetsontwerp IS hoegenaamd geen sprake van een technische herstrukturering zoals voorgesteld door
Gandois, noch van een sociaal
akkoord onder de werknemers.
Ook dit zal dan wel voor ergens halfweg '85 zijn. En ondertussen zal Vlaanderen, „dank zij"
Van den Brande en de hele
CVP, nog maar eens miljarden in
de Waalse staalput gestort hebben.

önK

rechtswereld op zijn kop gezet.

van Verviers aan te klagen.

Daar is geen sprake meer van
eerlijke rechtspraak. Wat daar
gebeurt is een regelrechte
aanfluiting van de normale
demokratische beginselen van
recht en rechtvaardigheid. Dit
proces is één groteske show,
waarin de Vlamingen
meesterlijk worden belachelijk
gemaakt en geïntimideerd.

Geen enkel volk ter wereld
zou zo met zich laten sollen.

Wie het niet heeft gezien en
gehoord, wie er de sfeer niet
heeft aangevoeld, kan het niet
geloven. Hoe is het mogelijk?
Heel dit proces is eens te
meer een bewijs dat
Vlaanderen en Wallonië totaal
uit elkaar zijn gegroeid. Twee
verschillende werelden.
Georgrafisch naast mekaar.
Mentaal ver verwijderd. Dit
proces leert ons eens te meer
dat Vlaanderen van België
niets te verwachten heeft
Maar dit proces toont
eveneens aan dat ons volk
veel te weinig fierheid en
zelfbewustzijn heeft, dat de
Vlaamse gemeenschap de
spankracht mist om als één
man op te staan en dit
verderfelijk, schijnheilig vertoon

Kumuljubileum
Het gekrulde hoofd werd vorige week verzilverd. Willy De
Clercq (56) zetelt immers een
kwarteeuw in het parlement. Sa-

i
E ouh n en
Cools werd hij daarvoor in de
bloemetjes gezet.
Deze viering werd zaterdag,
zij het minder plechtig, nog eens
overgedaan. Dat De Clercq

De

Clercq

in het

zilver

nooit om een circusnummertje
verlegen zit werd ook toen duidelijk In pure Benny-Hillstijl omhelsde Willy De Clercq zijn kollega Jean Pede, voorzitter van de
Vlaamse Raad.
Ondertussen
deelde
De

Maar wij laten gebeuren. Geen
enkele kleurpoiitieker maakt er
zich moe aan. Integendeel..
Nothomb kan zonder vrees
voor zijn ministerportefeuille
verklaren dat er geen enkel
bezwaar is tegen de
benoeming van Happart tot
burgemeester van het Vlaamse
Voeren. Binnenkort zou
Snoeck kunnen vrijgesproken
worden; zogezegd bij gebrek
aan bewijzen.
Zal deze komedie blijven
duren? Ik vrees het. Alleszins
tot wanneer de Vlaamsnationalisten ophouden elkaar
te bekampen; tot wanneer ze
samen één grote vuist maken.
Dan pas komt aan die
Belgische vernedering een
einde.

Vic A N C I A U X

Clercq mee dat hijzelf geen kandidaat zal zijn bij de aanstaande
Europese verkiezingen. De PVVlijst zal vermoedelijk aangevoerd
worden door voorzitter Verhofstadt. Het IS inderdaad al te gek
dat iemand tegelijkertijd Belgisch parlementslid, minister, Europarlementslid,
voorzitter,
hoogleraar en beheerder van
tientallen holdings is., zoals nu
het geval is met uitgerekend
Willy De Clercq I

Vóór enige tijd stuurde de
Schaarbeekse
burgemeester
Nols aan de C N A P D (d.i. de
Franstalige tegenhanger van het
Vlaams Aktie Komitee tegen
Atoomwapens (VAKA), een betogingsfaktuur ten belope van
circa 1 miljoen frank. Deze Vlaming- en vreemdelingenhater
eiste dit bedrag zg. om de onkosten van de ordehandhaving te
vergoeden.
Zowel
grondwetspecialist
Neels van de Leuvense universiteit, evenals professor Rimanque
van de Antwerpse universiteit,
kwamen tot het besluit dat Nols'
rekening juridisch nergens op
slaat en integendeel .ongrondwettelijk IS.
Vlak vóór de vredesbetoging
stuurde Nols zelfs een brief rond
waarin stond dat deze manifestatie gericht was op meer rechten voor gastarbeiders..
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De Uitweg
„Wie zich wil inzetten, moet
bereid zijn een nieuw kontrakt af
te sluiten, op basis van een maatschappelijk konsensusmodel De
VU IS ervan overtuigd dat dit
kontrakt, onmisbare voorwaarde
voor een nieuwe periode van
evenwicht, onmogelijk kan bereikt worden in Belgisch verband In Vlaanderen daarentegen bestaat er voldoende gezond verstand en zin voor verantwoordelijkheid om het nuchter
overleg
tussen
alle
verantwoordelijken aan te vatten
en tot een algemene konsensus
te komen".
Dit citaat komt uit de recente
VU-brochure „De Uitweg". Blijkbaar staat de V U met deze stelling met alleen. De Feyter, afgevaardigd beheerder van het
Vlaams Ekonomisch Verbond
(VEV), zei vorige week.: „Er is
een duidelijk
mentaliteitsverschil
tussen het noordelijk en zuidelijk
deel van België. In het noorden
zijn de sociale
verhoudingen
veel beter dan in het zuidelijk
landsgedeelte. Vlaanderen kan
niet blijven aanvaarden dat het
voor
dit
mentaliteitsverschil
moet opdraaien".

HIJ vroeg dan ook dat de
Vlaamse bedrijven een stap verder zouden zetten op het vlak
van de staatshervorming en dit
via de regionalizering van de
kollektieve arbeidsovereenkomsten, vermits de sociale verhoudingen in Vlaanderen veel gunstiger zijn dan in Walloniè.

Mooie affiche
Twee jaar na de eerste uitgave komt er, in de lente van '85,
een tweede editie van „Flanders'
Technology". Bedoeling is een
representatief overzicht te geven van het wetenschappelijk
onderzoek, de ontwikkeling en
de industriële valorizering van de
nie?we
technologieën
Ook
moet het industriële imago van
Vlaanderen in de wereld een
grotere bekendheid verwerven.
Het is duidelijk dat wij positief
staan to.v. het verderzetten van
de DIRV-aktle en dat de organizatie van zo'n tentoonstelling
een positieve sensibilizering veroorzaakt. Toch kan deze mooie
affiche ons niet volledig bevredigen.
Het industrieel beleid en het
wetenschappelijk onderzoek be-

Roger Corty
Wie op de redaktie van ons weekblad binnenwaaide sprak hem met mijnheer aan, niet omdat hij er veel
keuriger uitzag dan wij die hem omringden maar er
ernstiger, ouder en bedaarder voorkwam. Hij tekende de vele bijdragen in ons blad doorgaans niet,
soms voluit of met RC, maar vaak ook Sw, Swerfmans. Daarmee zichzelf nog het best omschrijvend.
Hij was verleden week 1 december 64 jaar geworden en overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag
in zijn woning te Brugge. Roger Corty, onze vroegere
kollega.

W

IJ wisten reeds lang
dat het hem niet te
best ging. Toch bleef
hij tegen beter weten In tot met
zijn brugpensioen in 1980 tussen
Brugge en Brussel pendelen.

De kracht waarmee hij deze
dagelijkse pijniging doorstond
puurde hij uit het verlangen naar
geborgenheid die onze kleine
redaktiegemeenschap
hem
bood.
Swerfmans, een heel leven
lang rusteloos op zoek naar
vriendschap en warmte.
Zoiets krijg je bij je geboorte
mee, zeggen zij die het kunnen
weten...
Het leek onvermijdelijk dat
deze rusteloze natuur in de journalistiek zou terechtkomen, wat
dan ook gebeurde.
In die kwaliteit werd hij midden
van de zestiger jaren door
hoofdredakteur Toon van Overstraeten voor het weekblad
„Wij" aangetrokken. Het blad lag
toen mee aan de basis van een
sterkgroeiende Volksunie en
een professionele kracht was
welkom.
De ervaring in de persmiddens en de intellektuele achtergrond waarover Roger Corty ongetwijfeld" beschikte maakten
hem biezonder geschikt voor het
werk op ons weekblad.
Roger behoorde tot het tanend ras van all-roundjournalisten die zich niet vastpinnen op
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één onderwerp maar vanuit een
brede kennis geen probleem te
moeilijk vinden om er een zihvol
artikel over te schnjven. Politiek
binnen- en buitenlands, sociale
problemen, ekonomische vraagstukken, kunstkritiek, zelfs sport;
niets ontsnapte aan zijn veelzijdigheid.
De Swerfmans van de redaktie kwam echter het sterkst uit
de verf bij het vinden van nieuw
schiiderstalent. De wetenschap
die hij zo vergaarde liet hem toe
waardevolle kunstkntieken te
schrijven. Het is niet ongewoon
jaren later citaten uit zijn bijdragen over nu bekende Vlaamse
en buitenlandse schilders terug
te vinden.
Bovendien was Roger Corty
jarenlang de schakel tussen ons
blad en de vele afdelingsbesturen die benchten instuurden
voor de rubriek „Bewegingswijzer". Een vaak ondankbare kar-

„ Valfil moet blijven." Dit verklaarde FGTB-baas Gillon na afloop van een bijeenkomst van de ondernemingsraad van dit nieuwe bedrijf dat, nota bene, 6 miljard heeft gekost en waarvan nu blijkt dat het totaal onproduktief en overbodig is. Indien de centrale regering toch overgaat tot de sluiting dreigen de wallinganten
met heibel De Waalse chantagetechniek wordt weer op de spits gedreven. En Vlaanderen zal wel blijven
betalen...
horen tot de bevoegdheden van
de Vlaamse Regering. Maar, en
hier nijpt het schoentje, het ontbreekt deze Vlaamse Regering

wei die hij nauwgezet volbracht.
Dit werk deed hij niet alleen
omdat het moest maar omdat hij
er ais militant-van-het-eerste-uur
het belang van besefte.
Hij hielp mee de Volksunie in
het arrondissement Brugg&=Torhout oprichten en was er jarenlang voorzitter van, net zoals hij
zich eerder verdienstelijk had
gemaakt in het Komitee tot Initiatief dat in en rond Brugge de
Vlaams-nationale
initiatieven
bundelde en vorm gaf. Roger
deed dit niet alleen als een soort
weerwraak op de staat die hem
na de bevrijding een paar maanden onrechtvaardig achter de
tralies had gehouden maar vooral omdat hij in de kracht van het
Viaams-nationalisme geloofde.
Roger Corty is nooit een flapuit geweest, zelden kwam hij los
over zichzelf of over de wereld
waarin hij leefde.
Wij hadden er het raden naar,
maar iedereen eerbiedigde zijn
stilzwijgen.
Enkele keren leidde hij ons
rond in zijn atelier. Zijn naar
kwaliteit en inhoud sterk uitlopend schilderwerk behandelde
bij voorkeur bijbelse anekdoten,
magisch-realistische situaties en
portretten. Hij tekende voortreffelijk.
Hij sprak ons wel eens over
zijn schilderwerk, de laatste jaren meer en meer, en deelde
mee wanneer een werk klaar
was of een nieuw begonnen. Hij
werkte vaak de hele nacht door...
Roger Corty, lange tijd het
oudste lid van het redaktiekomitee, vaak pikpunt van onze grappen en grollen. Het deerde hem
met want ook dat ervaarde hij als
een onderdeel van onze vriendschap. Toen wij hem een paar
weken geleden aan zijn ziekbed
bezochten en blijkbaar geen
voeling meer kregen met deze
stervende man, beseften wij pas
ten volle dat wij een vriend aan
het verliezen waren...
Namens de lezers van ons
weekblad bieden wij zijn echtgenote, mevrouw Cecile Gydé, die
Roger tijdens zijn langdurige
ziekte met zoveel zorg omnngde, onze gemeende blijken van
medeleven.

aan de nodige financiële middelen. Om een écht vernieuwd industrieel beleid te kunnen voeren moet men immers over de
nodige kredieten kunnen beschikken. Dit is thans niet zo. De
miljarden die hiervoor nodig en
beschikbaar zijn worden angstvallig in handen van de centrale
Belgische regering vastgehouden. Wat voor zin heeft het uit te
pakken met een prachtige affiche wanneer ons de middelen
onthouden worden om tot een
echte follow-up te komen?
De Vlaamse parlementsleden
dienen ervoor te zorgen dat ook
de gelden, om de gewekte verwachtingen in te lossen, aan de
Vlaamse Regering worden-overgedragen! Zoniet stellen zij zich
tevreden met een dode mus.

Toerisme naar
gemeenschap
Sinds jaar en dag ijvert de V U
voor een overheveling van de
bevoegdheid over het toerisme
— in de ruimste zin van het
woord — naar de Vlaamse gemeenschap. Deze eis werd vorig
jaar nog eens publiek kracht bij
gezet op een studiedag over
toerisme, ingericht door de
Vlaams-nationale Studiedienst
O p aandringen van VU-gemeenschapsminister
Schiltz
heeft nu ook de voltallige Vlaamse regering dit standpunt bijgetreden. In dit verband verwijst de
Vlaamse Regering naar de recente beslissing van het overlegkomitee dat eveneens stelde dat
toerisme naar de gemeenschappen moet gaan.
Toch wil de nationale minister
De Croo (PVV en fervent unitarist) het personeelsbestand van
het nationaal kommissariaat voor
toerisme uitbreiden. De Vlaamse
Regering heeft dan ook fel tegen
dit voornemen van De Croo gereageerd en stelt dat die Belgische bedoening integendeel snel
moet verdwijnen. De eventueel
nieuw aan te werven personeelsleden, evenals de verantwoordelijkheid voor het toeristisch beleid dient naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te komen.
De andere Vlaamse partijen
hebben dus andermaal de V U
moeten volgen. Jammer dat het
allemaal zo traag gebeurt.

Pastoor van
nachtleven
In Ramsdonk werd de jaarlijkse prijs van de „Vic Anciauxstichting" uitgereikt aan Dolf Van
Tongerloo, de „pastoor van het
nachtleven".
Deze man werkt in één van de
moeilijkste wijken van Brussel.
Hij spant zich in om de minstbedeelden van de „onderwereld" te
helpen in alle sociale, financiële
en ekonomische noden. Diskreet zorgt hij voor de „kleine",
schuchtere Vlamingen die volks
en onbeholpen, door niemand
gesteund, verloren leven in die
grote hoofdstad. Priester Van
Tongerloo springt sinds jaren in
de bres voor allerlei lieden die tijdens het nachtleven optreden,
om de klanten „op te vrolijken".
Hij neemt het op voor mensen
die door de mazen van ons
verzorgingsnet vallen.
Aan deze prijs is 50.000 frank
verbonden. De wereld heeft er
met bij stil gestaan. Maar, eventjes toch, flitste een lichtje op...

Konform aan
leer?
Vorige week publiceerde het
Vatikaan een dokument waarin
de seksuele leer van de katolieke kerk wordt uiteengezet. Terzelfder tijd verklaarde CVPvoorzitter Swaelen: „Wij denken
niet aan partnerruil". Konform
aan het katolieke leergezag?
Na de opgemerkte uitspraak
van de Waalse socialist Van der
Biest over een mogelijke regenng van de CVP met de PS,
maar zonder de SP, werden immers nogal wat proefballonnetjes losgelaten over een mogelijke regeringswijziging, een „partnerruil". • Dit gaat voorlopig dus
niet door. De CVP blijft vooralsnog „trouw" aan de liberale partner, ondanks de steeds heftiger
kritiek vanwege de CVP-arbeidersvleugel op het gevoerde, asociale regeringsbeleid
En wat die „trouw" van de
CVP betreft weet men ook wel
beter. In de hele na-oorlogse
periode is de CVP zo vaak van
koalitiepartner veranderd, dat
het met meer bij te houden is. Eigenlijk IS de CVP sinds lang niet
meer (zo) katoliek...

m
Fiskus De Clercq: „Uw geld hier!"

Het „kleine" komediespel
van de grote inlevering
Er wordt een ergerlijk aanslepend robbertje uitgevochten. Ten koste van: tja
natuurlijk, ten koste van de belastingbetalers. En die lopen er bij dozijnen soorten
rond. Van de pas-afgestudeerde werkloze (vader is belastingbetaler) tot de
gepensioneerde goeverneur van de Nationale Bank die ook gedwongen zijn duit
in het zakje van de fiskus steekt Maar dan wel met veel minder zorgen dan die
jonge werkzoekende...
Het probleem van de werkloosheid. Het probleem van de fiskusrekeningen.
Het probleem van de staatsinkomsten. Er wordt aan het adres van de zwakste
groep geen klein komediespel opgevoerd. Het bekgevecht van zogenaamde
ekonometristen, statistici, en nu ook aangevuld met het wederwoord van kabinetschef Verplaetse van de premier laat er geen twijfel meer over: het wordt nu
echt hoog tijd dat de werkende bevolking in loondienst ook nog eens de kans
gegeven wordt om entoesiast ondernemend te presteren...

E

R is sinds geruime tijd,
overigens aangewakkerd
bij liet aantreden van Wilf ried Martens als premier van de
gelijknamige regering nr. 1, een
inleveringsoffensief aan de gang.
Waarbij blijvend de zwakste
groepen
worden
getroffen.
Waarbij hoe dan ook de vaste
loontrekkenden bleven behoren
tot de bevoorrechte groep van
de bevolking die én een min of
meer vast inkomen én een min
of meer gedegen arbeidsperspektief bleven behouden.
Maar, waarbij mettertijd ook
duidelijker is geworden dat de
zogenaamde
anti-krisispolitiek
van de Belgische regering hoegenaamd geen soelaas bracht;
ook niet voor „de bevoorrechte
belastingbetalers". Bevoorrecht
omwille van het simpele krisisfeit
dat zij nog een behoorlijk officieel belastbaar inkomen (moeten) melden waarop de staat dan
onverbiddellijk verdienstelijk fiskaal aanslagwerk presteert.

Dooddoeners
Het (ook door het Vlaams
ekonomisch Verbond als dusdanig omschreven) deficiënt begrotingsbeleid én de ongehoorde fiskale politiek van het huidig
ultra-liberale Belgische kabinet
hebben als gevolg dat nu uiteindelijk ook tot en met de kabinetschef van Martens wordt ingespannen om de ACV-achterban
te sussen.
„Nee, het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft het
bijlange niet bij het rechte eind
als gepleit wordt voor een blijvende ontkoppeling van de lonen aan de index van de levensduurte.
Nee, het is onwaar dat het
konkurrentievermogen
van de
ondernemingen in dit land er op
achteruit zal gaan als de werknemers opnieuw de kans wordt
gegund de koopkracht te herwinnen. "
Zoals reeds geruime tijd gebruikelijk wordt er met statistische dooddoeners gegoocheld
dat het een lust is. De VEVcijfers. De VBO-cijfers. Die van
het „Algemeen Verbond van de

Zelfstandige Arbeid". Die van
kabinetschef Verplaetse nu ook.
Andermaal.
Ekonomist Verplaetse heeft
eertijds frappante rapporten in
de politieke arena gegooid. Geredelijkerwijze mag dan ook aangenomen worden dat hij zich
niet leent tot politiek gemanipu-

leerd cijferwerk op het moment
dat hij nu eerste viool in het
kabinet van de premier speelt.
En dan wekt het getuigenis
van Verplaetse precies als een
boemerang voor het beleid van
de opeenvolgende
regeringenMartens.

Immers, diens bevindingen —
dat de werkenmers volgend jaar
met het schoorvoetend herstel
van de indexkoppeling van de
weddes hoegenaamd de slagkracht van de ondernemingen
niet zullen aantasten — diens
cijfergegevens kraken allereerst
de beweringen van de VBOpatroonsorganizatie dat voor
een zoveelste keer de werknemers als eerstaanwezenden dienen op te draaien voor de gezonde kracht van de bedrijven.
Het getuigenis van Martens'
assistent nummer één is duidelijk ingegeven met de bedoeling
de pre-elektorale periode (Europaverkiezingen inbegrepen) in te
zetten met een goede troef
Evenwel, en gelukkig maar,
heeft kabinetschef Verplaetse
dusdanig krampachtig van leer
getrokken tegen de VBO-stellingen waardoor hij meteen ook de
sociaal-ekonomische
stellages
aan de residentie van Martens V
een vernietigende deuk geeft.
De regeerpolitiek van Martens heeft er tot op heden vooral

Opnieuw Fabelta-alarm
M

INISTER van Ekonomische Zaken Mark
Eyskens is verblj'sterd en heeft alarm geslagen.
Nadat jarenlang nauwelijks
werk werd gemaakt van een
tekstielplan, en hierdoor onder
meer Fabelta failliet ging', werd
in juli dan toch een herstruktureringspian voor Fabelta opgemaakt. Er zijn zo 'n 600 miljoen
frank subsidies mee gemoeid.
Niet om verliezen te dekken,
zoals bij voorbeeld wel het geval is met de miljardenhonger
van Cockerill-Sambre.

Ogenschijnlijk in tegenspraak
met mekaar: twee bevindingen.

Onstuitbare
geldhonger
Kabinetschef
Verplaetse die
vooropstelt dat zeker dit jaar het
konkurrentievermogen van de
Belgische industrie nog zal verbeteren. En het Verbond A V Z A
dat gewag maakt van toenemende (fiskale) moeilijkheden van de
(kleine) zelfstandige ondernemers.
Beide jammerklachten hebben nochtans één grote noemer:
de geldhonger van de overheid.
W e zijn zover in het sukkelstraatje beland dat minister van
Financiën Willy De Clercq zonder meer bekent dat „zelfs bij
zeer hoge bankintresten,
wegens de aftrekbaarheid
vaa
voorafbetalingen als bedrijfsuitgaven, het voordeliger is voorafbetalingen te doen met geleend
geld dan er helemaal geen te
doen".

Dit is een getuigenis van... de
„Société Générale"! Kortom, de
bevindingen van Verplaetse, Generale bankmaatschappij, VEV,
A V Z A en Co op een rijtje gezet:
het wordt de hoogste tijd dat
eindelijk eens werk wordt gemaakt van een koherent antikrisisbeleid.

E.G.: twee maten

Terwijl anderzijds de E.G.kommissie er geen graten blijkt
in te zien dat de Waalse staalnijverheid onverminderd miljar-

Bij voorbeeld in die mate dat
het (overigens liberaal!) „Algemeen Verbond van de Zelfstandige Arbeid" vorige week de
alarmbel luidde en gewag maakte van „De
verbeurdverklaring
van het beroepsinkomen". Waarbij cijfers als bewijzen ten laste
werden aangegeven.

En dan is er diezelfde dag ook
nog het bericht dat de intrestvoet nagenoeg algemeen 4 procent minder zou kunnen bedragen mocht de geldhonger van
de staat tot „normale proporties"
kunnen ingedijkt worden.

En precies op dit cruciaal
moment, dat een Vlaams tekstielbedrijf gezond wordt gemaakt, gaat de EG-kommissie
dwarsliggen.
De 550 miljoen uitgekeerde
subsidies dienen door Fabelta
terugbetaald te worden, zo stellen de Europese kommissieleden. En de nog voorzien 175
miljoen frank mogen niet uitgekeerd worden.

Dit bericht is inderdaad een
donderslag bij heldere hemel.
Het is onbegrijpelijk dat de
E.G.-kommissie nu dwarsligt
als een Vlaams tekstielbedrijf
een
niet-gigantische
steun
krijgt om er in de kortste keren
weer bovenop te geraken. En
trouwens, met de uitdrukkelijke
voorwaarde naderhand op eigen krachten verder te werken.

in bestaan de inleveringskarwats
te laten knallen waar het enigszins zonder zware weerstand
mogelijk was. Anti-krisisbeleid,
vernieuwd industrieel beleid?... In
de praktijk bleek het tot op vandaag nagenoeg niets anders dan
inleveringsbeleid.

densteun krijgt- om fameuze
cashdrains, kastekorten, weg te
werken.
Begrijpe wie kan. Maar de
laatste die verwonderd dient op
te kijken is precies minister
Eyskens.
Met verbetenheid werden bij
de E.G.-kommissie de belangen
van het Waalse staal verde-

digd, terwijl jarenlang de afgang van het Vlaamse tekstiel
lijdzaam werd bekeken. Het
tekstieldossier werd slecht, en
vooral zeer laattijdig, bij de
E.G.-kommissie verdedigd.
Voor dat verzuim zouden andermaal honderden Vlaamse
werknemers het gelag moeten
betalen. Schandelijk.

Tenzij Martens eraan houdt
de werklozen, de loontrekkenden, de
KMO-belastingplichtigen
onverminderd als verantwoordelijken en schatplichtigen voor het
falend vernieuwd industrieel beleid met de vinger te wijzen...
Zou het in de Belgische geschiedenis de eerste oproep zijn tot
betaalstaking ten nadele van de
fiskus?
Of, welk cijferspelletje over
konkurrentiekracht en dies meer
mag er nog ongestraft opgevoerd worden? Waarbij K M O bedrijfsleiders, werknemers en
werkwillige werklozen in het
„geld-hier apparaat"van de staat
versmacht worden...
(hds)
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Het DAF-dossier:
of hoe hypokriet de CVP is!
De strijd om het DAF-dossier. Een zoveelste bewijs van de CVP-hypokrisie.
Een zoveelste bewijs van welk een ramp Geens wel betekent voor Vlaanderen.
En toch... Vorige week dook in het bedrijf te Oevel een pamflet op waarin de
bereidheid van Geens geloofd wordt om de toegezegde gewestelijke waarborg
van 500 naar 900 miljoen op te trekken. Minister Schiltz wordt gelijk op de vingers getikt: die man schijnt nog te twijfelen.
Het pamflet is ondertekend door verantwoordelijken van LBC en ACV. Spijtig
dat de naam van de auteur niet vermeld staat Misschien CVP-kamerlid Jos
Dupré?
De strijd om het DAF-dossier Voldoende stof voor Jo Belmans om tijdens
een interpellatie de puntjes op de i te plaatsen.

De strijd om het DAF-dossier
begint op 1 juni 1983 Op die dag
richt de voorzitter van DAF
Trucks n v een brief tot de
Vlaamse regering waarin hij de
herstrukturenngsplannen
van

zijn bedrijf uiteenzet Maar reeds
eerder had Gemeenschapsminister Hugo Schiltz vernomen
dat de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid
en de Generale Bankmaatschap-

PARLEMENrAIRE

SftOKKEIS
IEUWSGIERIG naar de werking
IJDENS een bijzondere zitting
T
van de Kamer werden Andre
van het Nationaal Instituut
N
Cools, Herve Brouhon en Willy De
voor Landbouwkrediet vernam Jef
Clercq in de bloemetjes gezet voor
hun 25-jang parlementair mandaat
N tegenstelling tot Rob Vandezande was minister De Croo van
Ioordeel
dat er in de Raad van Beheer van de NMBS geen wantoestanden bestaan op het vlak van de
taalrolverdeling Oordeel zelf naast
de minister zelf als voorzitter zijn er
een eerste ondervoorzitter een
Franstalige en twee tweede ondervoorzitters, een Franstalige en een
Nederlandstalige De voorzitter van
het kollege van kommissanssen is
Franstalig
N zijn publikatie .Lenteprojektie
I1987'
1983 met jaarprognoses tot
raamt het Planbureau de
schommelingen in de binnenlandse
werkgelegenheid voor 1984 op een
vermindering met 42000 eenheden
in de prive-sektor en een stijging met
8 800 eenheden in de openbare sektor
ANUIT die wetenschap peilde
Willy Kuijpers naar het aantal
V
werklozen in 1984- De diensten van
de RVA voorzien eind volgend jaar
612000 volledig of gedeeltelijk vergoede werklozen Het departement
van Arbeid en Tewerkstelling raamt
het dagelijks gemiddelde van de volledige en gedeeltelijke werkloosheid
voor 1984 op 558400
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Valkeniers dat 60 th van de uitstaande kredieten op Wallonië slaan,
40 th op Vlaanderen Ter vergelijking de landbouwgronden zijn voor
55 th in Wallonië en voor 45 th in
Vlaanderen gelegen

pij instemden met een investeringskrediet van resp 2,1 miljard
en 0,7 miljard voor DAF-Oevel
Als voorwaarde stelden zij dat
de overheid de waarborg van
deze kredietverlening zou dekken
Dadelijk geeft de VU-minister
opdracht om deze voorwaarde
te onderzoeken Het advies is
gunstig en in overleg met voorzitter Gaston Geens wordt besloten de gewestwaarborg te
verlenen voor 500 miljoen Voor
het saldo van 2,3 miljard zal de
staatswaarborg gevraagd worden Een unaniem Vlaamse regering stemt in, en op 13 juli vertrekt het dossier naar de centrale regenng
De lijdensweg kan beginnen
Op 5 september stemt de Inspektie van Financien in met het

voorstel van de Vlaamse regering Maar op de ministerraad
komt het dossier met aan de
oppervlakte
Het kabinet van Willy De
Clercq laat Schiltz weten dat de
Waalse ministers de zaak blokkeren en identieke oplossingen
eisen voor bednjven bezuiden
de taalgrens En de Vlaamse
ministers dan"? Zij slikken, ondanks hun zeer recent geschenk
van 51 miljard aan CockenllSambre'
Op 20 september port de VUminister voorzitter Geens aan
om bij de Belgische regering aan
te dringen op spoed Geen reaktiei De man zit duidelijk verveeld
met de lakse houding van zijn
partijgenoten
Begin oktober brengt Schiltz
de zaak opnieuw ter sprake
Ditmaal stelt Geens voor om
samen met de Belgische regering te interpelleren Tezelfdertijd
laat het kabinet van Martens
weten dat het „dossier van DAF
opnieuw zal onderzocht worden
van zodra aanvullende elementen een nieuwe beoordeling mogelijk maken" Je reinste bla-bla
Er wordt gezocht naar een Belgisch kompromis

Kapitulatie
Drie weken lang tracht Schiltz
een afspraak te maken met minister De Clercq Vruchteloos
Dan maar schriftelijk En op
27 oktober is het zover Geens
en de VU-minister slagen enn

een paar minuutjes af te pingelen van de druk bezette liberale
eksellentie
Het kompromis lijkt geboren
de Vlaamse ministers krijgen de
eis te horen dat de gewestwaarborg verhoogd moet worden tot
900 miljoen De Waalse chantage IS gelukt
Niet van zins dat politiek spel
te ondergaan, speelt Schiltz De
Clercq een aantal argumenten
toe waarop hij en zijn Vlaamse
kollega's van de Belgische regering kunnen steunen „Een hogere waarborgverlening
gaat de
draagkracht van de Vlaamse gemeenschap te boven Bovendien
bedraagt het reële risiko slechts
1 miljard, gezien de rest van de
2,8 miljard gedekt wordt door
onroerende goederen, handelsfonds en hypoteken
Kortom,
met 500 miljoen draagt
de
Vlaamse regering reeds de helft
van het echte risiko"
De ministerraad wijkt echter
geen duimbreed De CVP en
PVV kapituleren De Vlamingen
moeten 900 miljoen, dus bijna
het totale risiko waarborgen
Op 30 november komt het
dossier terug op Vlaams niveau
Beslist wordt om in te stemmen
met het voorstel van de Belgische regenng Schiltz onthoudt
zich om de kapitulatie van de
Vlaamse CVP- en PVV-ministers
aan te klagen Maar hij vindt
geen bondgenoten Geens en
zijn meerderheid zijn al even
slaafs Zowel in de centrale als in
de Vlaamse regering slikken
CVP en PVV het diktaat van de
Franstaligen
Daarover zwijgt het A C V als
vermoord, over het feit dét de
Vlamingen eens te meer als
tweederangsburgers behandeld
worden Een klein beetje politiek
fatsoen is toch met te veel gevraagd'

EN Limburgse BTK-ploeg onderE
zocht de toestand van de archieven in de provincie Jaak Gabriels kreeg de resultaten in handen
ofwel liggen de resterende archieven op stort, ofwel ergens op een
zolder Volgens gemeenschapsminister Poma ligt de oorzaak daarvan
bij de bevoegde overheid de gemeenten Een herziening van de bestaande reglementenng wordt bestudeerd
UIDO Van In vroeg heel wat
gegevens op over het semiG
staatsbednjf Distrigaz Slechts een
kleine greep daaruit De Raad van
Beheer telt 8 Franstaligen en 7 Nederlandstaligen Samen ontvingen
deze mensen in 1982 ruim 47 miljoen aan emolumenten Enkel de
afgevaardigde-beheerder heeft een
volledige dagtaak voor de anderen
gaat het om een bijkomstige bezigheid'
In het totaal telt het bedrijf 880
personeelsleden waarvan 147 direktie- en kaderleden Een taalrol bestaat niet

Z / n de we k emers en meer algemeen alle Vlaamse werknemers er op lange termijn mee gediend dat
CVP en PW om de haverklap kapituleren voor Waalse chantage"^

Wit

SENAAT
Van slecht tot slechter
Het gaat van slecht tot slechter met het Participatiefonds
voor de KMO's. Alsof de unitaire
aanpak niet volstond, bezorgen
de uitvoeringsbesluiten het dossier nog een extra wrange
smaak.
Tot in den treure toe... Zeer
bondig de geschiedenis van het
fonds.
Op een bepaald ogenblik besluit de centrale regering om
binnen de Nationale Kas van
Beroepskrediet een Participatiefonds op te richten. Dat plan stuit
binnen de Vlaamse regering op
het verzet van Hugo Schiltz, die
er in slaagt zijn kollega's te overtuigen van de „evidentie" dat die
aangelegenheid tot de uitsluitend Vlaamse bevoegdheid behoort. Een eerste keer echter
komt de ware Geens te voorschijn. Zijn Vlaams masker valt
af en hij gunt zijn „Belgische"
partijgenoten vrij spel. Het parlementair verzet van Michel Capoen en Oktaaf Meyntjens mag

een overleg op gang te brengen
werd door de VU-fraktie vertaald In een motie. Deze zal
stuiten op de weerwil van CVP
en PVV. Meteen is duidelijk dat
de strijd voor „meer bevoegdheden en meer middelen in Vlaamse handen" zich niet alleen richt
tot de Belgische overheid, maar
ook en vooral tot de eigen
Vlaamse CVP- en PVV-verkozenen.
>

KIMER
Net bijtijds vernemen w e nog
dat minister Nothomb per 1 januari 1984 Happart definitief in
de burgemeesterszetel van Voeren zal loodsen. De stevige interpellatie van Jaak Gabriels heeft
niet mogen baten, evenmin als
het wetsvoorstel van Daan Vervaet om het benoemingsbesluit
van Happart te vernietigen. Dat
voorstel is niet eens gedrukt, laat
staan rondgedeeld of behandeld.

Belofte ingeslikt
wetsontwerp

Unitaire poel
Vorige week rakelde de
Westvlaming het dossier weer
op. Want met het uitvoeringsbesluit glijdt het fonds nog dieper
de unitaire Belgische poel in.
Dat uitvoeringsbesluit moet
gestalte geven aan de werking
van het Fonds. Naar aanleiding
daarvan formuleerde de Vlaamse regering een aantal minimale
eisen: maximale betrokkenheid
van de gewesten en minstens
taaipariteit in het overkoepelend
beheerskomitee Cin concreto:
twee afgevaardigden van de
Vlaamse regering), installatie van
drie gewestelijke komitees die
autonoom kunnen beschikken
over de gelokalizeerde financiële
middelen. Vooral dat laatste is
niet zonder belang: 65 % van de
bijdragen komt uit het Vlaamse
land.

Die eensgezindheid is bij de
Vlamingen heel wat minder duidelijk. In de Vlaamse Raad werd
wei de wens uitgedrukt om de
benoeming geen doorgang te
laten vinden, maar ja... de verkozenen van CVP en PVV in het
centrale parlement en diezelfde
verkozenen in de Vlaamse Raad,
dat zijn twee totaal verschillende
werelden.
Waarschijnlijk wordt vandaag
gestemd over de motie die de
VU-fraktie indiende naar aanleiding van de interpellatie van
Jaak Gabriels. Het laat zich echter voorspellen dat de Vlaamse
meerderheidsleden mooi in het

gareel zullen lopen. Nochtans
vuurde het Limburgs kamerlid
heel wat feitenmateriaal af op
zijn kollega's. Slechts één besluit
kan daaruit getrokken worden:
Happart is niet in staat zijn ambt
naar behoren uit te oefenen, laat
staan dat hij enig blijk zou geven
van de kennis van de Nederlandse taal.
Nog op 27 oktober j.l. verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken aan Oswald Van
Ooteghem dat de Voerenaar er
zich mondeling toe verbonden
had Nederlands aan te leren
vpor het einde van 1983. Plots
blijkt diezelfde minister zich van
die belofte niets meer te herinneren. Er is evenwel meer, want ondanks dat verdacht geheugenverlies moeten de leden van de
centrale regering toch weet hebben van de arresten van de
Raad van State. Die laten er
geen twijfel over bestaan dat
burgemeesters van de Brusselse randgemeenten en van de
taalgrensgemeenten
Nederlands dienen te kennen.
Rechtspraak en beloften schijnen in dit land echter van generlei tel te zijn. Kan het dan nog
verbazen dat de Vlaamse gemeenschap de overtuiging toegedaan IS, dat er in dit land twee
maten en gewichten worden gehanteerd wanneer het zaken betreft die het Vlaamse volk aanbelangen?

De centrale regering oordeelde het niet nuttig over dat minimum minimorum overleg te plegen, laat staan dat er één letter
van terug te vinden is. Volgens
de VU-senator wordt zelfs iedere mogelijkheid tot uitoefening
van bevoegdheden inzake openbaar industrieel initiatief voor de
gewesten uitgesloten. Het taalevenwicht is niet gewaarborgd
en de executieven
mogen
slechts één lid afvaardigen.
De eis van Capoen om alsnog

Op een paar weken tijds vonden in ons volksnationaal politiek geheel een aantal ontmoetingen van totaal verschillend gehalte plaats. Mogen wij er u ter
bezinning over vertellen?
Laat ons beginnen met... de geuzen...
...24 november 1983. samen met Walter Luyten
naar Frans-Vlaanderen, even over de „schreve" nabij
Belle wordt de Parti Féderaliste Flamand opgericht
...26-27 november 1983 te Wilrijk en te Brugge:
voor de 9de maal Vlaams-Baskische zangavonden
met een 1.000-tal jongeren.

Happart benoemd!

Voorzitter Defraigne was immers van oordeel dat eerst het
advies van de Raad van State
diende ingewonnen te worden.
En vooral was hij van oordeel dat
tijd moest gewonnen worden.
Hoe de Franstaligen toch aan
één zeel trekken!

niet baten. Het
wordt wet.

En dan zwijgen we nog over
de grootste ramp die Vlaanderen treft: het
voorzitterschap
van Geens. Die slaagde er in de
koppige vastberadenheid
van
Schiltz, Meyntjens en Capoen te
ondermijnen. Snel ging hij in op
het verzoek om één afgevaardigde van de Vlaamse regering
aan te duiden. Uiteraard een
CVP'er, medewerker van Akkermans!

„Ver van hier
en toch
heel dichtbij"

„Waar is Vlaamse eendracht?"

Jaak

T

EGELIJKERTIJD
vonden
twee officiële staatsbezoeken plaats. Het Madrileense Congresso de los Diputados zond kommissievoorzitter
Buitenlandse Zaken Manuel Medina van de PSOE op stap, samen met partijgenote Carmen
Solano en Luis Forcada van de
Allianza Popular
Na Franco's dood eind 1975
werden het koningschap en de
parlementaire demokratie in ere
hersteld. Midden 1982 werd
Spanje lid van de N A V O en de
volgende stap op weg naar het
Europees statenspel vormt de
EEG-toetredingsvraag. De huidige PSOE-regering dreigt zelfs
de N A V O te verlaten indien de
EEG-lidstaten niet snel toezeggen.
Maar noch door de hoge inflatie, noch door het werklozenaantal vormen de 37,87 miljoen
Spanjaarden een aantrekkelijk
iets voor de EEG. Bovendien
vrezen de Italiaanse, Griekse en
Franse toerisme- en vruchtenmamgnaten
de
beterkope
Spaanse aanbiedingen. In 1981
werd berekend dat de Iberische
toetreding wel 46,8 miljard per
begrotingsjaar zou kosten. Redenen te over voor regeringsleider Gonzalez om overal vriendschapsdelegaties uit te zenden...
Maar nergens werden de mensen- en volkerenrechten vermeld, laat staan beklemtoond.
Nochtans, alleen al in het Baskenland gebeuren procentsgewijze meer aanhoudingen dan in
Polen. De heer
Gariakoetxea,
voorzitter van de Baskische
deelregering, klaagt herhaaldelijk
de massale folteringen aan. De
schrijnende getuigenissen van
de bisschoppen van Bilbao en
San Sebastian liegen er niet om
Komt daarbij dat het Grondwettelijk Hof een reeks wetsartikelen, die de zelfstandigheid van
Katalonie en Baskenland indijken, strijdig verklaarde met de
grondwet. Redenen genoeg dus
om aan onze bezoekende kolle-

Willy

Kuijpers

ga's vragen te stellen en onder
boze blikken ontwijkende antwoorden te ontvangen.
Vijf dagen later, op 22 november, begint het bezoek van een
afvaardiging van de Opperste
Sovjet
Zij lijden al aan dezelfde kwaal
wanneer wij hen het door 252
parlementsleden ondertekende
genadeverzoek voor de terdoodveroordelde
Lukianoff
overhandigen. Even moeten zij
overieggen of zij dit dokument
kunnen aanvaarden. O p de
vraag welke schade de 70-jarige
Belg van Kalmukse oorsprong
de Sovjetunie berokkent, volgt
slechts een lange rij staatspatriottische gemeenplaatsen.
Slotsom- zij aanvaarden het
dokument niet. 's Avonds zullen
zij het toch op hun hotelkamer
vinden...
Staten van heel wat jongere
staatsstruktuur dan de eeuwenoude volkeren die zij veroverend
omhelzen, gaan voorbij aan de
basisrechten van deze gemeenschappen. Het blijft de voortdurende plicht van volkeren die zo
een „staatsgreep"
ontworstel(d)en, hierop te wijzen.
Wllly Kuijpers, kamerlid.

Gabriels
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Aast Strauss op portefeuille van Lambsdorff ?

Flick-schandaal zet
Bonn in rep en roer
„Ik ben noch dom noch oneerlijk genoeg om op een dergelijke manier geld
aan te nemen." Dat zei twee jaar geleden graaf Otto Lambsdorff, liberaal minister
van Financiën in de regering-Schmidt, toen in Bonn de Flick-affaire losbarstte.
Maar vorige week stemde de bondsdag eenparig — ook Lambsdorff zelf
stemde voor — om de parlementaire onschendbaarheid van de graaf, die ook in
de kristelijk-liberale koalitie van Helmut Kohl zijn portefeuille van Financiën
behield, op te heffen. Met twee andere leidende leden van de liberale FDP is
Lambsdorff er immers van beschuldigd geld te hebben aangenomen van de
grote industriële holding Flick, een familiebedrijf dat goed is vooreen zakencijfer
van 9 miljard mark.

E

EN gewone affaire van persoonlijk winstbejag is de
Flick-zaak
niet
Ook
Lambsdorffs politieke vijanden
gaan ervan uit dat de graaf het
Flick-geld niet gebruikt heeft om
zichzelf te verrijken, maar om de
kas voor zijn partij te sfjekken...
en persoonlijke verkiezingscampagnes te financieren. Daartoe
ontving hij sinds 1973 jaarlijks
een enveloppe met 25.000 mark
van Eberhard von Brauchitsch,
gewezen rechterhand van Friedrich Karl Flick. Von Brauchitsch
werd vorig jaar door Flick ontslagen en is inmiddels eveneens
voorwerp van een onderzoek.

voornaamste beschuldiging tegen de liberale topmannen in
een zaak waarin verschillende
andere personen die ook genoemd waren, o.a. de twee voormalige sociaal-demokratische Financie-ministers Hans Matthófer
en Manfred Lahnstein, van vervolging werden vrijgesteld.

Kans voor
Strauss?
De hele affaire heeft inmiddels
al drukke spekuiaties uitgelokt
over de toekomst van de C D U /
CSU-liberale koalitie. Want als
Lambsdorff ooit zou moeten af-

treden dan zal de Beierse
„stormram" Franz Jozef Strauss
opnieuw hard op de deur bonken om Lambsdorffs plaats in de
regeringskoalitie in te nemen.
Kohl heeft het nu al moeilijk
gehad om Strauss, die hij absoluut met in zijn regering wil, buiten het kabinet te houden. Als
Lambsdorff moet aftreden knjgt
hij het nog moeilijker want gezien zijn ervaring en kennis van
zaken kan de Beierse deelstaatpremier overtuigende geloofsbrieven voor de post van financiën voorleggen.
H. OosterHuys

Graaf Lambsdorff, fijn geflickt?...

Van oudsher...
De FDP IS trouwens met de
enige partij die geld van Flick
ontving. Trouw aan een traditie
die maakte dat het familiebedrijf
ook al onder de Weimar-republiek en onder het Derde Rijk
met financiële douceurtjes zijn
goede relaties met het politieke
leven onderhield, deelde von
Brauchitsch gul geld aan de
voornaamste politieke partijen
uit Toen de bom barstte in 1981
werden een veertigtal namen
van politici van de dne voornaamste partijen, onder wie verschillende leden van het kabinet
van de sociaal-demokratische
kanselier Helmut Schmidt genoemd.

Machtsmisbruik?
Wat echter Lambsdorff, en
zijn voorganger op zijn ministene, de liberaal Hans Fridenchs
die nu president van de Dresdner Bank is, en die eveneens
beschuldigd w o r d t in een biezonder
vervelende
positie
plaatste is dat het erop leek dat
zij geld hadden aangenomen om
Flick fiskale voordelen te bezorgen. Volgens de beschuldigingen ontving Lambsdorff 135.000
mark (zowat twee en een half
miljoen B. frJ omdat hij Flick, op
grond van een zeer aanvechtbare motivering, een vrijstelling van
de normale belasting van 60 t h .
verleende toen dat bedrijf in
1975 voor zowat twee miljard
mark aandelen in Daimler Benz
verkocht Een vrijstelling die al
door zijn voorganger Fridenchs
bepleit was.
En daar gaat het niet meer om
het spekken van de partijkas via
aanvechtbare middelen, maar
om machtsmisbruik Dat is de
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Het leven „na de raketten" gaat door

Purperen NAVO
bespreekt nieuwe
wapensystemen
„There is life after deployment", zo zei een Westers
minister ooit ironisch toen de NA VO zich gedroeg
of de politieke horizon begrensd was door eind
1983, de datum waarop de eerste Cruise en
Pershing 2-raketten in West-Europa zouden worden opgesteld. Die eerste raketten staan er nu en
intussen gaat het leven door Zoals de ministers
van Defensie en Buitenlandse Zaken van de zestien NAVO-landen, die deze week hun jaarlijkse
konferenties op het hoofdkwartier in Evere houden, ook vaststellen.

D

E kwestie van de raketten
met middellang bereik
(INF) in Europa, de
vraag of de Sovjetunie bereid zal
zijn de INF-onderhandelingen te
hervatten, het verdergaande
verzet in met name de Bondsrepubliek en Groot-Brittannië tegen de installatie van de nieuwe
NAVO-wapens, het zijn allemaal
kwesties die de ministers van
Buitenlandse Zaken op hun
agenda hebben.
Maar atoomwapens vormen
maar een deel van het NAVO-ar-

senaal en zeker niet het enige
tema van de bijeenkomst van de
ministers van Defensie (DPC).
Daar legde de Amerikaanse Defensie-minister Caspar Weinberger deze week weer het dossier
op tafel van de nieuwe generatie
„slimme" konventionele wapens
waaraan in de V S druk wordt gewerkt
De NAVO-opperbevelhebber,
de Amenkaanse generaal Rogers, bepleitte vorig jaar al in
diverse verklanngen in Westeu-

ropese hoofdsteden de invoering op grote schaal van deze uiterst gesofistikeerde en trefzekere wapens die in het Amerikaanse vakjargon „precision guided
munitions"
worden
genoemd.
In de „Airland Battle" genoemde strategie waarin deze wapens zouden worden ingezet
zouden ze dienen om, in geval
van een massale konventionele
aanval op West-Europa, diep in
het gebied van het WarschauPakt te worden ingezet teneinde
een tweede aanvalsgolf te stoppen en de infrastruktuur te ontwrichten waardoor de eerste
aanvalsgolf van alle bevoorrading en versterking zou zijn afgesneden en dus gemakkelijk in
de pan te hakken.

De addertjes...
Rogers zei toen dat zijn strategie hetzelfde doel nastreefde
„als die van de vredesbeweging,
nl. de drempel voor een atoomoorlog zo hoog mogelijk leggen
door onze konventionele sterkte
te verhogen".

Dat klinkt goed natuurliik maar
zitten daarbij niet enkele addertjes onder het gras? Die nieuwe
slimme wapens zijn o.m. peperduur en zouden van de lid-staten
een verhoging van de militaire
uitgaven met 4 t.h. vragen, daar
waar de meeste leden nu ai
moeite hebben met het streefdoel van 3 t.h.
Daarnaast worden die nieuwe
wapens hoofdzakelijk in de V S
ontwikkeld en willen de Europese lid-staten niet dat hun bijdragen moeten dienen „om de research en ontwikkeling van de
Amerikaanse defensie- en technologische industrie te financieren" zoals een Westers Defensie-minister ooit off the record
zei. De Verenigde Staten hel>
ben nu al een enorm overwegend aandeel in de uitrustingsmarkt van de N A V O , en van de
veelbesproken „two way street",
het tweerichtingsverkeer waardoor de Europese wapenindustrie beter aan haar trekken
moest komen, is nog niet veel in
huis gekomen.
In de Eurogroep en de DPC
wezen de Europese Defensieministers dan ook nadrukkelijk op
het aandeel dat West-Europa,
spijts alle Amerikaanse klachten,
in de NAVO-defensie draagt en
op de noodzaak van een evenrediger verdeling van de N A V O wapenaankopen. Dat achter
strategische koncepten zeer
harde ekonomische belangens
schuilgaan, dat is iets waarvan
de Westeuropese landen in de
N A V O zich steeds meer bewust
worden en een tema waarop ze
steeds harder hameren, zeker in
deze ekonomische krisistijden.

Anciaux met rijkswacht haar Verviers

Politieke schaduw
op proces-Snoeck
BARCHON — Een rijkswachtescorte wachtte ons vorige week donderdag
op voor de verdere trip naar het gerechtshof in Verviers. Waar rechter Godin
kamerlid Anciaux verwachtte als getuige op het proces-Snoeck. De man die op
9 maart '80 herhaaldelijk vuurde, én met scherp, op deelnemers aan een TAKwandeling.
Het gerechtshof werd, tot-en-met-in-de-gerechtszaal door enkele tientallen
rijkswachters bewaakt Meteen is de sfeer getekend die op dit proces heerst
Een Vlaamse getuige dient politiebescherming te krijgen als hij in Verviers verschijnt ten laste van de Voerense scherpschutter Snoeck.
En ook nog: twee Vlaamse getuigen, buren van Snoeck, meldden de voorzitter van de rechtbank dat zij het niet aandurfden aanwezig te zijn op de wedersamenstelling omdat zij represailles van de frankofone groep-Happart vreesden...
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E zitting vorige week kende al bij al een kalm
verloop. En toch was er
(weer) die merkwaardige vaststelling dat de prokureur een
ongelijke aktiviteit aan de dag
legde op het moment dat Vlaamse dan wel frankofone getuigen
werden verhoord. Ook dat de
voorzitter van de rechtbank, bij
ondervraging van Anciaux, ak
maar trachtte de getuigenis los
te peuteren dat het, die omstreden dag, niet om een TAK-wandeling maar wel om een betoging
ging.
En dat de verdediging van
Snoeck de kans krijgt vragen te
stellen over „de bedoelingen van
TAK". Waarop niet de voorzitter
terecht wees, maar het de advokaat van de burgerlijke partij. Mr
Doevenspjeck, moest zijn die
met verontwaardiging repliceerde: „Hier behoort het proces te
worden gemaakt van schutter
Snoeck en niet van TAK."

Bonjour, Happart
Het proces-Snoeck, ingespannen door Koen Meyntjens die
door een geweersalvo ernstig
aan de voet werd gekwetst,
toont zijdelings maar op frappant
duidelijke wijze ook aan welk
een grootse bescherming de
„Action Fouronnaise" en de Happart-vrienden tot en met in het
gerechtshof kunnen blijven genieten.
Parlementslid Mottard is de
tenor-advokaat van Snoeck die
voor niemand zijn gemoedelijke
gesprekken met José Happart
verbergt op het moment dat
rechtszitting-Snoeck
in volle
gang is.
De rechtbank laat maar begaan, ook als er vrij veel rumoer
in de zaal is op het moment dat
foto-dokumenten worden onderzocht; gemaakt door de Vlaamse free-lance fotograaf Meulenberghs.

Recht op betogen
Het getuigenverhoor begon
vorige week dus met de konvokatie van VU-voorzitter Anciaux.
De voorzitter vond het niet
gepast dat Anciaux de prokureur op de hoogte had gebracht
van bedreigingen die hij thuis
ontving vanwege een lid van de
„Action Fouronnaise", en daarbij

het probleem van de sereniteit
van de rechtszaak opwierp.
Nadat Anciaux getuigenis had
afgelegd over de feiten voor en
na de schietpartij vroeg rechter
Godin duidelijk ironisch: „Doet u
dikwijls dit soort wandelingen in
de Voerstreek? En ook nog: of
andere deelnemers geen andere
bedoelingen hadden?"

Waarop Vic Anciaux met
enigszins verheven stem antwoordde: „Mijnheer de voorzitter, die vragen fiebben niets te
maken met de feiten op de dag
van de schietpartij.
Trouwens,
was er in de opinie van om het
even wie die dag geen rustige
TAK-wandeling maar een manifeste Vlaamse betoging, dan nog

Fotograaf Via Meulenberghs toont de rechters wat er precies is
gebeurd, vóór en na de schietpartij. (Foto: Belang van Limburg)

dien ik U als politiek mandataris
te verklaren dat elkeen in dit land
nog het demokratisch
recht
heeft — en zeker in eigen streek
— te betogen, maar dat het nog
geen rechtsprinciep
is om op
mensen te mogen schieten!"

Fotogetuigenis
En dan werd er door Snoecks
advokaten en door de prokureur
(die de belangen van de burgerlijke [jartij dient te behartigen)
vooral bij herhaling gepeild naar
de bedoelingen van de TAKwandelaar...
Bij het verdere getuigenverhoor werden de fotodokumenten van Meulenberghs nagenoeg niet gebruikt als konf rontatiemateriaal voor de frankofone
getuigen die zonder blozen on-

der ede getuigden dat Snoeck
slechts schoot nadat zijn huis
werd aangevallen. Foto's van het
gebeuren (o.m. WIJ pag. 1, van 1
dec. j ü geven een andere getuigenis. Bijvoorbeeld hebben de
rechters geen enkele reden om
geloof te hechten aan de bewering (van Frankofone) getuigen
dat Snoeck slechts geschoten
heeft nadat TAK-jongens de uitdagende retour-a-üège vlag aan
zijn huisgevel zouden afgerukt
hebben.
Er hangt een politieke schaduw over dit proces. Een korrektioneel proces, ingesteld door
een Vlaming die werd beschoten
en in Verviers recht hoopt te
kunnen horen spreken door een
rechter die geen woord Nederlands spreekt of zonder tolk wil
begrijpen... (hds)

VU-parlementsleden klagen
folterpraktijken aan
„Indien mijn moeder wordt doodgeslagen en de
moordenaar wordt bedreigd om door mijn buren gelyncht te worden, dan is het mijn humanitaire en
demokratische plicht om tussen de moordenaar en
zijn belagers te gaan staan en er aldus voor te
zorgen dat de misdadiger een normale rechtspraak
kan krijgen". Deze opmerkelijke uitspraak kon men
vrijdag noteren uit de mond van VU-senator Luyten.
Samen met zijn partijgenoot,
VU-volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers, hield hij een drukbijgewoonde perskonferentie over de Baskische situatie
en vooral over de „canards" die daarover de jongste
dagen in de pers verschenen.

O p 2 november werden langsheen de E 10-autoweg drie jongeren aangehouden. In hun wagen bevond zich munitie. Na
onderzoek bleek het om drie
Basken te gaan. Zij bekenden lid
te zijn van de Baskische verzetsorganizatie „ETA". Vermits het
vervoeren van munitie strafbaar
IS-'zullen zij gevonnist worden.
Twee van hen lopen het risico
dat de Spaanse justitie hun uitlevering zal vragen. En indien dit
gebeurt is het met denkbeeldig
dat zij in handen zullen komen
van de Spaanse folteraars...
„Anai Artea" is een VlaamsBaskisch solidanteitskomitee dat
zich inzet voor Baskische politieke vluchtelingen en gevangenen.

E

EN vroege vrijdagmorgen
op het kantoor van de
WIJ-redaktie. Een stem
klinkt kil en vlot doorheen de
telefoon: „Si les deux parlementaires de la Volksunie donneront
une conférence de presse pour
les Basques... ils sont en danger".
O p onze vraag wie aan de andere kant van de lijn is volgt onmiddellijk: „Un commandant
de
l'ETA". Hierop wordt de verbinding verbroken...
Niet alleen de WIJ-redaktie
werd getrakteerd op dergelijk
„plezierig" telefoontje. Ook de
sekretaris van Willy Kuijpers
werd bedreigd, evenals de V U parlementsleden zelf. De perskonferentie ging toch door, zonder één incident. Maar met een
wakend BOB-oogje achteraan in
de zaal.

De feiten

Wist U dat de uiterst-rechtse
putchist Tejero, tijdens het uitzitten van gevangenisstraf zijn volledige wedde blijft ontvangen?
Ook na de socialistische verkiezingsoverwinning
wordt
steevast hetzelfde antwoord of dezelfde vraag gegeven. „ Welke is
de sterkste partij in Spanje?"...
„Het leger".

Deze organizatie Ijverde in het
verleden steeds voor verblijfsrecht van Baskische vluchtelingen in ons land. Anai Artea
spreekt zich niet uit voor de
handelswijze van Iedereen die
zich beroept op de Baskische
beweging. Maar, ook In het geval
van de drie in Antwerpen aangehouden Basken doet Anal Artea
een beroep op de verantwoordelijke politici en op de publieke
opinie om te voorkomen dat zij
uitgeleverd zouden worden
Uit humanitaire overwegingen.
Het staat immers onweerlegbaar
vast dat er in Baskenland nog
steeds op grote schaal gefolterd
wordt. Sinds de dood van diktator Franco, en zeker sinds de

machtsovername door de socialistische partij van Gonzales, is
de hele wereld ervan overtuigd
dat er zich geen schendingen
van de mensenrechten meer
voordoen in Euskadi (Baskenland). Dit IS evenwel onjuist Niet
alleen „Amnesty International",
maar ook heel wat andere instanties wezen er recentelijk op
dat de middeleeuwse folterpraktijken in de Baskische p)olitiekommissariaten aanhouden. Erger nog. O p vandaag wordt er
meer gemarteld dan ten tijde van
Franco! Zowel de president van
de Baskische regering, evenals
de perskommentatoren uit Baskenland en uit Madrid bevestigen dit Anai Artea bewijst deze
bewenngen met keihard feitenmateriaal.
En dit IS nu precies de motivatie van Anal Artea en de VU-parlementsleden: „Een
beschaafd
land levert niemand uit — zelfs
de grootste krimineel niet — aan
een staat waar de foltering als
systeem toestaat!", nep Luyten
uit En hij voegde daar uitdrukkelijk aan toe dat hij niets te maken
heeft met het optreden van de
ETA- „Ik spreek mij niet uit over
de- manier of strategie waarop
Baskenland zijn vrijheid moet
krijgen".
Het is dan ook zonneklaar dat
de geuite bedreigingen hoegenaamd met van de Baskische
verzetsstnjders komen, maar integendeel van de onderdrukkers
van het Baskische volk, in de
hoop aldus verwarring te stichten,
(pvdd)
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Een metalen kahtoorinrichting is inderdaad
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en •
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te-bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins darik voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B
Bij hu is:
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).

•

BULO
KANTOORMEUBELEN N,V.
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Niets belet je, vandaag donderdag de
dichtst in je omgeving
verblijvende
Maria
een klapzoen te geven
met als voor de hand
liggend voorwendsel
dat het haar naamdag
is. Misschien krijg je in
ruil een draal rond de
oren van een Maria die
je een onbeschaamde
vlerk noemt en die zegt dat
haar
naamfeest
gevierd
wordt op 1 januari, 25 maart,
15 augustus, 2~ februari,
31 mei of 8 september. De
Mariafeesten zijn inderdaad
talrijk en liggen over heel de
heiligenkalender gespreid.
Vandaag 8 december is het
Onbevlekte
Ontvangenis,
niet eens de belangrijkste
Maria-feestdag. Maar zoals
gezegd: niets belet je om je
kans te wagen bij iedere

Maria
Maria, Mariella, Marietha,
Marita, Marijke, Marijse,
Mieke, Maaike, Mia, Maja,
Mara, Maureen,
Marion,
Mimi, Miriam, Mies, Miet,
Ria of Riet.
Maria is één van de meest
voorkomende
meisjesnamen.
Het hoeft dan ook niet te
verwonderen, dat er in de
Vlaamse Beweging altijd
heel wat Maria's geweest
zijn.
Een Maria, namelijk Maria
van Ackere-Doolaeghe, stak
alle mannen de loef af. Deze
Westvlaamse
dichteres
(Diksmuide 1803-1884) publiceerde de allereerste bijdrage in het allereerste
Vlaamse literaire tijdschrift:
de ode Aen de Belgische
Dichters, in de „Nederduitsche
Letteroefeningen".
Deze ode was een getuigenis van strijdvaardig Vlaams
orangisme.
Het bekende Lied der
Vlaamsche
Meisjes
van
Wies Moens („wij zullen de
tinnen kronen met eeuwig
bloelende mei") werd geschreven op verzoek van
een Maria. In 1922 organizeerde Maria Ceulemans
een Brabantse gouwdag van
de
katholieke
Vlaamse
meisjesbeweging.
Wies
Moens schreef zijn lied voor
deze gouwdag.
Later huwde Maria Ceulemans met Jan Boon, die nog
later direkteur-generaal van
het NIR zou worden: een
heel andere weg dan die van
haar tekstschrijver
anno
1922„
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Van dag
tot dag

Zaterdag 10 dec.
Het begon in China
Amerikaanse
avonturenfilm
van Jack Conway (1938 - zw./
w.) met Clark Gable als een
filmreporter/cameraman, Walter
Pidgeon, Walter Connolly, Myrna Loy e.a. (BRT 1 om 16 u.)

Zaterdag 10 dec.
• BRT1 - 16.00
Het begon in China (film).
• BRT 1 - 19.00
Rapport '83: scènes uit het leven
van toneelstudenten.
• BRT 1 - 20.15
Rocco naar Italië, show.
• BRT 1 - 21.05
Terloops
• BRT 1 - 21.50
J.F. Kennedy, laatste afl.
• BRT 1 - 23.30
Sport op zaterdag
• Ned. 1 - 20.28
Herenstraat 10, feuilleton.
• Ned. 1 - 21.30
De TV-show
• Ned. 1 - 22.25
Falcon Crest, feuilleton.
• Ned. 2 - 21.00
Dat knippen we eruit, om te
lachen.
• Ned. 2 - 2 1 . 2 7
Rarty in Parijs, tv-spel.
M Ned. 2 - 2 2 4 5
/ S t u d i o Sport
• Ned 2 - 23.20
Badlands, film.
• Lux. - 20.00
Un hornmé dans Ie lit de maman, film.
• Lux. - 22.05
Une affaire de coeur, film.
• RTB 1 - 20.35
Même heure, l'année prochaine,
film.
__
• FR 3 - 20.35
La dame aux camélias, film
• ARD - 0.05
Der Lechendieb, horrorfilm.

Zondag 11 dec.
• BRT 1 - 11.00
Konfrontatie, debat.
• BRT 1 - 1545
Liedjes, dansen, melodiën, folklorefestival.
• BRT 1 - 18.20
Leven, en laten leven, natuurkwis.
• BRT 1 - 2005
Sportweekend
• BRT 1 - 20.35
De dolle dood, feuilleton.
• BRT 1 - 21.25
Toetankamon, dok
• Ned. 1 - 21.00
Show van de maand.
• Ned. 1 - 22.00
Het komt voor, rechtszittingen in
de studio.
• Ned. 2 - 21.00
Nederlanders overzee, dok.
• Ned 2 - 22.35
Rur, praatshow
• A 2 - 21.40
Van Eyck, dok. over Jan en
Hubert.
• BBC 2 - 005
Black Christmas, horrorfilm.

Maandag 12 dec.
• BRT 1 - 20.20
Geschiedenis mijner jeugd, derde afl.
• BRT 1 - 21 45
Gesprek met Karel van Isacker,
over Mijn land in de kenng.
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Zondag 11 dec.
Lee Remick en Charles Bronson als de
Amerikaanse
dubbelspion Barbara en de KGB-agent Borzow in de
spannendespionage-thriller„Telefon".
(Vrijdag 16december,
Ned 2, Tros. 20 u. 25).

99 and 44/100 o/o Dead
Amenkaanse satirische politiefilm van John Frankenheimer
(1974). (RTL om 20 u.).

Maandag 12 dec.
• BRT 2 - 19.15
Rudolph Valentino en Al Capone, dok.
• BRT 2 - 20.15
Extra-time.
• Ned 1 - 21.55
Hier en Nu.
• Ned. 1 - 22.35
Operatie V-1, feuilleton.
• Ned. 2 - 2 0 3 5
Lokaas, tv-film.
• RTB 1 - 20.00
Dedee d'Anvers, film.
• A 2 - 20.35
Saint Francois d'Assise, opera
van Messiaen.
• D 3 - 22.15
Tina Modotti, dok. over deze
fotografe
en
revolutionaire
vrouw (1896-1942).

Dinsdag 13 dec.
• BRT 1 - 20.15
IQ-kwis.
• BRT 1 - 20.45
China, reportage.
• BRT 1 - 21.40
Prooivogel, feuilleton.
• BRT 2 - 19.00
De goudarend, natuurdok.
• BRT 2 - 20.15
Nick Carter in Praag, film.
• Ned. 1 - 20.28
Philip Marlowe, privé-detective,
feuilleton.
• Ned. 1 - 22.15
Sonja op dinsdag, praatshow.
• Ned. 2 - 20.20
De valse schijn, tweedelige dok.
over Roemenië, Hongarije en
Tsjechoslovakije.
• TF 1 - 2035
Un homme de liberté, tv-film
over Jean Moulin, omstreden
verzetsstrijder.
• ZDF - 21.20
Belgrad nach Tito, dok.

Woensdag 14 dec.
• BRT 1 - 20.20
Pluk de dag, nieuwe reeks
• BRT 1 - 20.50
Rigoletto, humor
• BRT 1 - 21 35
Wie schrijft die blijft, literair
magazine.
• BRT 2 - 1910
Oude adel, nieuwe rijken, feuilleton.
• BRT 2 - 2 0 1 5
Bewaakte zone, kortfilm
• BRT 2 - 2040
Lolita, film.
• Ned. 1 - 20.33
Van Kooten and de Bie.

• Ned. 1 - 21.20
Herenleed, feuilleton.
• Ned. 2 - 20.10
De dageraad van de hoop, dok.
over de Spaanse burgeroorlog.
• Ned. 2 - 21.00
De nachtegaal, tv-sprookje.

Donderdag 15 dec.
• BRT 1 - 19.10
VNOS-uitzending, met o.a. Dijken in Vlaanderen en het speelgoedmuseum te Mechelen.
• BRT 1 - 20.15
Hoger-lager.
• BRT 1 - 21.05
Panorama.
• BRT 1 - 21.55
Dallas, nieuwe reeks afl.
• BRT 2 - 19.45
La bohème, opera van Puccini
•
Ned. 1 - 20.28
How the west was won, westernfeuilleton.
• Ned. 1 - 21.55
Televizier magazine.
m Ned. 1 - 22.35
Shogun, feuilleton.
• TF 1 - 22.10
Over kunst en kultuur tijdens
de prehistorie, de grot van
Combarelles.
• A 2 - 21.40
De laatste dag van Pompei',
dok.
• D 3 - 22.15
Baargeld, portret van de Keulse
dadaïst Baargeld.

Vrijdag 16 dec.
• BRT 1 - 20.20
De verdachten, derde afl. over
de spooktreinen.
• BRT 2 - 20.15
Rode lijn 7000, film.
• Ned. 1 - 20.28
De een-twee-drie-show, met
Rudi Carrell.
• Ned, 1 - 21.45
Brandpunt.
• Ned. 1 - 22.30
De ver van mijn bed show.
• Ned 2 - 20.25
Telefon, film.
• Ned. 2 - 22.45
Gezegend de doden, dok. over
een Bretoens eiland.
• Ned 2 - 23.30
Tatort, feuilleton
• Lux. - 23.30
La caméra de l'éfrange, over
moderne parapsychologie.
• RTB 2 - 22.15
Het Belgisch medisch korps in
Kongo, dok.

Dédée d'Anvers
Franse dramatische film van
Yves Allégret (1947, zw./w.)
De film speelt in de Antwerpse prostitutiemilieus van het havenkwartier. Het erop volgende
debat is gewijd aan prostitutie.
(RTB 1 om 20 u.).
Lokaas
Canadese tv-film van Don
McBrearty, met Helen Shaver en
Scott Hylands. De ex-echtgenoot van Isobel Gataway ontvoert zijn verlamde zoontje
Nicky. De politie maakt er volgens Isobel te weinig werk van
en roept via de krant de hulp in
van een privé-detektive Een zekere Jocko Reilly biedt zijn diensten aan. (Ned. 2 om 20 u. 35)

Dinsdag 13 dec.
Nick Carter in Praag
Tsjechische parodische detektievefilm (1978) rond de
legendarische detektive Nick
Carter die naar Praag geroepen
wordt om er het „geheim van de
eeuw" op te lossen: de verdwijning van „Gert", het troetelhondje van gravin Thun... (BRT 2 om
20 u. 15)

Woensdag 14dec.
Lolita
Onverkorte versie van de
schandaalfilm van Stanley Kubrick (1962 - zw./w.) op het
Filmfestival van Venetiè 1962.
Gebaseerd op het boek van Nabokov over een man die seksueel aangetrokken wordt tot
zeer jonge meisjes. Met James
Mason, Shelley Winters, Peter
Sellers, Sue Lyon, e.a. (BRT 2 om
20 u. 40)
An American in Paris
Deze prachtige Amerikaanse
muzikale film komt vanavond op
BBC 2 om 19u. 40 en morgen
wordt er in „Uitkijk" (Ned. 2) ook
aandacht aan besteed, n.a.v. het
opnieuw in roulatie brengen van
de film in de Nederlandse bioskopen. Film van Vincente Minnelh (1952) met Gene Kelly en
Leslie Carol.

Donderdag 15dec.
Hannover Street
Britse oorlogsfilm van Peter
Hyams (1978), met Harrison

Ford, Christopher Plummer, Lesley-Anne Down. De film speelt in
het Londen van 1943. De stad
ligt onder een bommenregen. In
Hannover
Street
ontmoeten
twee jonge mensen elkaar een
Amerikaanse piloot en een verpleegster, die een ongelukkig huwelijk heeft met een kapitein..
(RTBF 1 om 20 u. 25).

Vrijdag 16 dec.
Rode Lijn 7000
Amerikaanse film van Howard
Hawks (1965) die speelt in milieus van de
autorensport.
(BRT 2, 20u. 15).
Telefon
Amenkaanse
spionagefilm
van Don Siegel (1977), met
Charles Bronson, Lee Remick,
Donald Pleasance, e.a. Op het
hoogtepunt van de Koude Oorlog bedenken de Russische
KGB-diensten de Operatie Telefoon: een aantal KGB-agenten
verblijven als gewone burgers in
de VS totdat zij via de telefoon
opgeroepen zouden worden. Na
de Koude Oorlog komt een periode van toenadering en de
Operatie Telefoon raakt in onbruik. De stalinist Nicolai Dalchimsky verzet zich tegen de
toenaderingspolitiek en wil het
sisteem
opnieuw
aktiveren...
(Ned. 2 om 20 u. 25).

Nieuw op
het scherm
Ciao Rocco
Rocco Granata is al jarenlang
aktief in de Vlaamse showwereld. Zijn muzikale aktiviteiten
worden
grondig
tentoongespreid in een show die rond
Rocco werd opgebouwd. Rocco
reist naar zijn geboortestreek in
Italië (Calabnë) tijdens zijn
oponthoud in verschillende steden onderweg brengt hij zijn,
voornamelijk oude, hits (zaterd.
10 dec. op BRT 1 om 20 u. 15).

Party in Parijs
De Nederlandse
zenders,
vooral de Vara, moedigen jonge
scenarioschrijvers en filmers aan
door prijzen uit te schrijven en
door hen opdrachten te geven
met de verzekering dat hun
werk op het scherm zal komen.
„Party in Parijs" is een Varaproduktie, gebaseerd op de 3de
pnjs van de scenariowedstrijd
die in 1982 werd uitgeschreven.
(zaterd. 10 dec. op Ned. 2 om
21 u. 27).

Pluk de dag
BRT-vertaling voor de titel
„One day at the time" van de
nieuwe Amerikaanse comedyreeks die woensdag op BRT 1
van start gaat. Een luchtige, pretentieloze reeks rond een nog
aktieve, jongvoelende pas gescheiden moeder en haar twee
tienerdochters (woensd 14 dec
op BRT 1 om 20 u 20).
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Het Consciencejaar zit er bijna op. Daarom hebt u
nog slechts tot 27 december de kans om in de fraaie
Nottebohmzaal van de Antwerpse
Stadsbiblioteek
(aan het naar de meester genoemde plein) de
tentoonstelling „De leeuw - universeel symbool en
wapen van Vlaanderen" te gaan bewonderen. Centraal in de expositie staat uiteraard Consciences in
1838 verschenen „De Leeuw van Vlaanderen", met
uitvoerige aandacht voor de bronnen die de auteur
voor zijn meesterwerk raadpleegde. Maar u leert er
nog veel meer over koning Nobel

D

AT er 3000 vOor K in
Mesopotamie reeds rolzegels met leeuwefiguren voorkwamen Dat het doden
van een leeuw een koninklijk
voorrecht was Dat er in de 4de
eeuw voor K in Griekenlang nog
leeuwen in het wild leefden Hoe
hij het tot symbool van koninklijke macht en gerechtigheid
bracht Hoe hij als heraldisch
wapenschild in het Westen bijval
oogstte Hoe Robrecht van Bethune de Vlaamse Leeuw werd
Welke rol de leeuw speelde in de
kunst, de architektuur, de vrijheidssymboliek, enz Kortom,
een tentoonstelling die geen
klauwaert mag missen, ook de
historisch verhelderende publi-

katie met die voor nauwelijks
een bedragje te koop geboden
wordt
De expositie is elke werkdag
open van 9 tot 16 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur
(gratis toegang) En als u er nu
toch bent, loop dan even verder
naar het Archief en Museum van
het Vlaams Kultuurleven (Minderbroedersstraat
22)
Daar
gaat tot 31 december nog de
tentoonstelling „Hendnk Conscience en zijn tijd", waarin een
parallel gelegd wordt tussen zijn
leven, zijn tijdgenoten en de
Vlaamse wedergeboorte (elke
dag van 10 tot 17 uur, maandag
gesloten, gratis toegang)

D

Vele Rhóne-rosés worden gemaakt van een mengsel van
blauwe en witte druiven Terwijl
Champgane-rose inderdaad een
mengsel is van de witte Champagne met rode wijn uit de
streek (bij voorkeur de Bouzy)
En jawel toch, vele van de gewone „rozeetjes" zijn een mengsel
van rode en witte wijn

De meeste Portugese rosewijnen worden evenwel gemaakt van blauwe druiven met
roze vruchtvlees die meteen geperst worden

Sommige zogezegde kenners
praten al eens laatdunkend over
rose, ten onrechte Een goede
rosewijn is beslist geen „tussenopfossing", kan dat trouwens
nooit zijn HIJ heeft een eigen
jong, fris, weliswaar wat gemakkelijk, maar toch fruitig karakter
en is meestal droog tot halfdroog

Een volk, dei de grote
mannen uit zijn geschiedenis niet eert, is als
een mens, die zijn
ouders verloochent.
Berthold Auerbach

De
rose-etiketten
dragen
doorgaans geen oogstjaar
De wijn moet dan ook jong
(liefst koel) gedronken worden
Alleen de meer dan voortreffelijke, goudachtig roze Tavel, die bij
de pausenstad Avignon gewonnen wordt, heeft baat bij enkele
jaren „fles"

De hartelijheid van de boogschutters IS prijzenswaardig, net
als hun gewoonte om iedereen
met open vizier tegemoet te treden Eerlijkheid verwarren zij
echter al te dikwijls met botte
huftengheid

^nikouden
Willy Claes en Paul Akkermans. Frans Baert en
Firmin Debusseré. Walter Peeters en Rob Vandezande
Maar ook Henri de Toulouse-Lautrec en Paus Johannes XXIII. Winston Churchill en Maria Callas. Generaal Franco en Rainer Maria Rilke. Horatius en
Frank Sinatra.
Al deze mensen hebben één ding gemeen. Het zijn
Boogschutters.

W

ANNEER we astrologe
Ina Simonis geloven
zijn
boogschutters
op de eerste plaats dravers die
soms doordraven, opgewekt op
reis gaan zonder zich zorgen te
maken over de eindbestemming

In feite is hun reis aan zoektocht
naar het Grote Doel En om dat
te bereiken zijn alle middelen
goed, tot zelf-opoffering Er zitten dan ook nogal wat politieke
ideologen en zendelingen onder
de boogschutters

Kenmerkend is evenzeer hun
oprechte en vanzelfsprekende
liefde voor de natuur en haar
bewoners Het zijn onverbeterlijke optimisten, met goede bedoelingen, vaak altruïstisch maar
zonder het eigen persoontje te
vergeten In jan en alleman hebben we een kinderlijk vertrouwen, tot in het hinderlijke toe
Zwakke plekken bij vnend en
vijand ontdekken ze spoedig, en
met hun koude „recht door zee"uitspraken jagen ze elkeen de
nllingen op het lijf

Ontmoediging is een term die
in hun woordenschat met terug
te vinden is De vele nieuwigheden en experimenten die zij opzetten leiden met steeds tot sukses, maar eigenlijk hoeft dat helemaal met Herbeginnen dan
maari 't Zijn dan ook mensen die
slagen in het leven, die vooruit
komen en met zelden tot aan de
top van hun beroep
Boogschutters zijn geestdnftig, spreken zeer vlot en zijn zeer
ekstrovert De rol van „leider" is
hun gegoten, maar aan enige
gespletenheid ontsnappen zij
met Aldus valt een blijvende
verantwoordelijkheid hun dikwijls al te zwaar, lopen zij zelf lastig in het gareel
En tot slot, nog dit klem detail
lezen doen ze haast met, wel
veel reizen en sport
Ziedaar de Boogschutters
Zelf hoeden we er ons wel voor
om deze vrij algemene omschnjving te gaan toetsen aan vertegenwoordigers van onze partij
W e zeggen liever
wie het
schoentje past, trekke het aan

Herinaceus

In een aflevering van de Wies Andersen Show
stelde de kwismeester ooit een vraag over wat
„rosé" wijn nu eigenlijk is: een in oorsprong roze wijn,
een mengsel van rode en witte of slechts een half tot
gisting gekomen rode? Antwoord niet te vlug of te
zelfverzekerd, want het antwoord is genuanceerd.
E meeste, echte roséwijnen worden gemaakt
van blauwe druiven die
men zowat een etmaal laat liggen, tot de eerste gisting begint
pas dan perst men ze Er is alzo
een weinig kleurstof uit de schillen in het sap gekomen, waardoor de most een roze kleur
gekregen heeft
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Die aen 't Voerbeest wilt beghinnen
soude letten opder pinnen.
Want is den eeghel nog so cleen,
hij stack aireed in meenigh teen.

^Mee^peLsit
Meespelen 8 over de brief uit
Avignon was goed voor één groot
misverstand. De meeste meespelers, en het aantal groeit van week
tot week, hadden zich laten vangen
aan het gardiankostuum. Zij dachten dat hier een fout zat en verwezen naar de gardian van een kloosterorde, en dat was fout
Een gardian Is een bereden stieren- en paardenhoeder uit de CamargueHet boekenpakket gaat deze
week naar Jan Van Dooren uit de
Moeistraat 48 te 9830 St-MartensLatem; hij wist alle fouten op te
sporen en werd bovendien door de
onschuldige hand uit de juiste antwoorden gevist. Hier Meespelen 10.

H

EB ik de indruk, vroeg
mijn buur zich af, dat
Sint-Niklaas meer suk-

ses heeft dan z o n tien jaar geleden"? Het kan, antwoordde ik, dat
de goede Smt ook zijn graantje
meepikt van de nieuwe romantiek
En hij vertelde „Kom ik verleden maandag in de school van
mijn zoontje en bots ik daar op
de heilige man en zijn trouwe
Piet Een prachtig paar was dat'
De Sint droeg witte handschoenen, had geringde vingers, een
gouden staf, een blinkende tiara
en een pracht van een bestikte
mantel Piet torste een soortement tulband met een enorme
diadeem en een zak zo groot om
alle kinderen van het dorp wat in
de mand te toveren
Dan schreden beiden de
schoolpoort door naar de zaal

waar het jonge volkje hen zat op
te wachten Nauwelijks hadden
ze zich getoond of klonk als uit
éen mond „Zie ginds komt de
stoomtrein uit Spanje weer
aan
Het spreekt vanzelf, zei buurman haast verontschuldigend,
dat ik nog even meegenoot van
het entoesiaste spektakel En
wat zag ik? De Sint en Piet
keken verbaasd naar een echte
show Twee knapen, waaronder
mijn jongste speelden tamboer,
een andere tamboenjn, een roffelde op de tam-tam, een meisje
had zich als tandak verkleed, een
andere jongen speelde tapuit en
een paartje probeerde een tapdans "
Tot daar het verhaal van mijn
brave buur. Opnieuw zitten er drie
fouten verscholen. Wie wil zoekt ze
op, zegt waarom en stuurt het antwoord vóór maandag 19 december
a.s naar WIJ, Meespelen, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Een
boekenpakket ligt klaar voor de
winnaar.
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Het speelgoedmuseum te Mechelen

Een museum waar
kinderen thuis zijn

kinderen beland je in een oud
klaslokaaltje, zoals het er voor
vijftig jaar uitzag
De derde ruimte is een zeer
grote speelzaal voor jong en
oud, met ondermeer bouwdozen, mini-auto's, oude volks- en
cafespelen Kortom, hier wordt
de bezoeker aangezet om zelf te
spelen Zodoende draagt het
museum ook bij tot het behoud
van het oude en hedendaagse
speelgoed

Speelgoed
uit afval
De tentoonstelling van speelgoed uit de derde wereld kwam
tot stand met medewerking van
UNICEF De invloed van de Europese beschaving is er duidelijk
merkbaar Men bedenke daarbij
dat 10 % van de kinderen 90 %

Weinig mensen weten dat in Mechelen ruim
tweeduizend vierkante meter kinderdromen werden
bijeengebracht door een stelletje vrijwilligers. In een
feeëriek decor en met een vleugje weemoed, wordt
een helder historisch overzicht gegeven van het
speelgoed, het gewone leven gezien door kinderkijkers, de allereerste spelletjes en gezelschapsspelen.
Hier leeft en beweegt alles. Poppen en marionetten
voeden de fantazie en bezorgen de kinderen spannende momenten. Een sfeerbeeld kan ye donderdagavond 15 december op tv zien, in het programma van
de Vlaams-Nationale Omroepstichting dat op BRT1
wordt uitgezonden van 19 u. 10 tot 19 u. 40.

H

ET museum werd ruim
een jaar geleden geopend Met z'n vijftigduizend bezoekers per jaar is
het inmiddels uitgegroeid tot het
grootste spel- en speelgoedmuseum in Europa Het is een levendige aantrekkingspool geworden waar spel, speelgoed en
volkskunde samen zorgen voor
een onvergetelijke belevenis

ling optisch en geluidgevend
speelgoed komt Na een stand
van aangepast speelgoed voor
gehandicapte en langdung zieke
f.*

2400

De tweede afdeling is uitstekend geschikt voor een wandeling door een echte speelstraat
(met plein- en straatspelen),
langs een volledig geprogrammeerde spoorbaan en een volledige bouwwerf (met kranen en
bulldozers) Soldaatjes uit tin,
blik en plastic ontbreken evenmin Z o legt een merkwaardige
verzameling de band naar de
jaren '35 tot '50, een droevige periode uit de wereldgeschiedenis
Toch heeft de handvaardigheid en de kunst de bovenhand
op het oorlogsgeweld Een geanimeerde stand van het bekende Mechels stadspoppenteater
met moderne poppen steekt af
tegen de zeer oude manonetten
uit Luik
Verderop verwittigt een oude
muziekdoos je dat je in de afde-
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aan vroeger,

levendig

gebracht

,'

onze speelsoldaatjes
En, met
„stekkedooskes
maakten we auto's
In Paderborn werden we op kerstavond '44 bij
een familie uitgenodigd Stel u voor ook om te eten
Ik heb bij die mensen een pinocchio gekregen Kijk,
hier IS die kleine speelman, die ik nog altijd als een
duurbaar kleinood koester

Kijken,
wandelen
en spelen
Er zijn dne grote entiteiten De
eerste zaal bevat de receptie,
waar een recorder met cassette
als gids voor het museum kan
worden gehuurd, een projektiezaal met zestig zitplaatsen, waar
een diareeks wordt gedraaid
over de geschiedenis van het
speelgoed, een kleine leeszaal,
met dokumentatie en literatuur
voor scholen en belangstellenden en een ruimte met wisselende tentoonstellingen voor volkskunde

m2 herinneringen

Het straat-teater dat wij opvoerden kreeg een primeur aan de Mechelse Wmketkaai Op de foto ben
ik de middelste van de drie 14-jarige bengels Met
een kleine bestelwagen van de melkboer mochten
we er op uittrekken om her en der de kinderen
tijdens de vakantie te amuseren met ons zelfgemaakt poppenspel Zelfgemaakte poppen, dekors
en verhalen Onze grote leermeester was Jef Contrijn (ook repressieslachtoffer)
en stichter van het
Mechels
stadspoppenteater
Het was een periode in mijn jeugd waarbij ik
stilaan de droeve ellende van de donkere oorlogsjaren begon te vergeten
Immers, ik was acht jaar (amper het eerste
studiejaar beëindigd aan het
Sint-Romboutskollege
in Mechelen), toen onze familie op de vlucht ging
Vader was gewestelijk VNV-leider in Vilvoorde Dat
avontuur heeft mijn verdere leven en mijn persoonlijkheid getekend
Thuis moeten gaan lopen' De wanhoop van
moeder tot eigen ontreddering aanvoelen Via Venio,
in komplete verwarring belanden in een bunker in
Soest Bombardementen En vooral geen speelgoed
hebben Aanvankelijk ook geen vriendjes en geen
scholing De hulzen van kogels die we, tussen
nieuwe geweersalvo's door, konden oprapen waren

Na het eerste studiejaar in Mechelen liep ik geen
school meer Een verwilderde straatjongen moest er
uitgroeien Met alle hebbelijkheden vandien Waar ik
vandaag nog — ik geen het toe — veel aan
overhoud koppig zijn Ook in kleine groep (we liepen rond in kleine bendes) solidair zijn tot het
uiterste
Die vlucht in mijn kinderjaren heeft enorm veel
sporen nagelaten Bijvoorbeeld
de walging voor
choucroute Tijdens het wekenlange rondzwalpen in
Duitsland hadden we nauwelijks eten
Nadat ik enkele dagen mets meer gegeten had
kroop ik in een kapotgeschoten station onder een
bank omdat mijn vader mij hoedanook zuurkool wou
laten eten Hij was „in alle staten" ik heb een pak
slaag gekregen dat ik nooit zal vergeten Jef Van
Dingenen was daar getuige van Het is de laatste
keer in mijn leven geweest dat ik choucroute had
gegeten
En dan de terugkeer naar Mechelen Niet naar Vilvoorde waar ons huis kompleet was leeggeplunderd Ge moet zoiets als kind beleven We kregen
onderdak bij familie Appelsienkisten waren er onze
tafels en stoelen We hadden niets, mets meer Naar
school gaan was voor mij als zwart jong „afgetoekt
worden"
Tot het vijfde studiejaar werd ik als
ongedisciplineerd ventje naar de achterbank gekeken Pas als vader terug werd vrijgelaten werd ik
door hem „bijgewerkt" Zodat ik naar de normaalschool kon Regent Germaanse talen worden
En dan begon het weer, tegen de wil van mijn
ouders in dat de jongste spruit in het gezin Somers
verdomd ook zelf nog aan politiek begon te doen De
eerste na-oorlogse 11-juli-vieringen in Mechelen De
Vlaamse aktie rond de wereldtentoonstelling
'58
Mee aan de wieg staan van „Nieuw Vlaanderen" en
de Vereniging van Vlaamse Leekrachten Jef Contrijn leerde mij zelf poppen te maken die ge anders
niet zoudt hebben
Die ervaring blijft mij tot op vandaag vruchtbaar in
het politieke
poppenteater
De poppenspeler
in het midden op de foto is
Joos isomers uit Sint-Katelijne-Waver.
Sekretaris
van de VU-kamerfraktie. (Vilvoorde, °1936).

in een

feeërieke

sfeer

van het geproduceerde speelgoed gebruiken De anderen maken bijgevolg hun speelgoed zelf
met afval, prullen en resten
Er IS ondermeer een grote

Xf
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IS te bereiken
met de omnibus BrusselAntwerpen, die in het station Nekkerspoel stopt Het is ondergebracht op de eerste verdieping van
de voormalige Nova-toren, Nekkerspoelstraat 21 te Mechelen. Het
museum is elke dag geopend van
14 tot 17 uur, behalve op maandag.
Klein en groot zijn welkom!
De hongerigen en dorstigen vinden hun gading in de gezellige
cafetaria. Men kan ook een handje
toesteken door zijn oud speelgoed
te schenken, of gewoon uit te lenen.
De tentoonstelling van speelgoed
uit de derde wereld loopt nog tot
6 mei volgend jaar.

kollektie uit de Saharalanden,
Kenia, Katanga en de Filippijnen
Ze IS vooral samengesteld uit
Ijzerdraad, stukjes plastic, karton, stof en blik

Werkten mee aan deze door-deweeks. Johan Artois, Hugo De
Schuyteneer, Roeland Dirks,
Gejo, Nic van Bruggen, Maunts
Van Liedekerke, Toon van Overstraeten

m
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Trainers komen en gaan

Op zoek naar de
ff psychologische schok"
De nationale kompetitie is vijftien speeldagen oud
en nog maar twee trainers werden voortijdig doorgezonden. Wim Reyers van Kortrijk en Erwin Van den
Daele van AA Gent namen wel zelf ontslag maar de
voetballiefhebbers weten beter De kop van jut blijft
dus dezelfde.

R

EYERS was al eerder een
omstreden figuur. De
rondborstige Nederlander botste met bijna alles en met
bijna iedereen. Hij spaarde zijn
spelers geen kritiek en hij durfde
zelfs de persmensen hard aanpakken. Inzonder de vertegenwoordigers van de Nieuwe Sensatie, zijn koosnaam voor Het
Laatste Nieuws, kregen het hard
te verduren. Naar aloude gewoonte heeft men de man dan
ook met vereende krachten de
grond proberen in te schrijven.
In dit opzet zijn de sportscribenten — men mag ze natuuriijk
niet allen over dezelfde kam
scheren — schitterend geslaagd. Wij voelen geen behoefte Reyers te verdedigen. W e
kennen de man niet en kunnen
hem zelfs niet op zijn daden
beoordelen. Maar Reyers was
ongetwijfeld een „figuur", een
f)ersoor|lijkheid die het voetballandschap fel kleurde. Hij was
geen meeloper, geen ja-knIkker,
geen vleier. Hij heeft op zijn
beurt ondervonden dat men in
onze voetbalwereld maar hoogst
uitzonderiijk de begane paden
mag verlaten, dat men nooit
schuin mag marcheren.

Dagelijkse realiteit
Met Erwin Van den Daele
verliep het anders. Klassieker
eigenlijk. De gewezen internationaal van Club Brugge en Anderlecht moet boeten voor de fouten van bestuurders. Want men
moest geen profeet zijn om te
voorspellen dat A A Gent met
zijn verouderende spelerskern
vroeg of laat In de problemen
zou geraken. Die tijd schijnt nu
aangebroken en voorzitter De
Meester en zijn medewerkers
nemen dit Van den Daele in
hoge mate kwalijk. Het Is op
zichzelf lachwekkend maar in
ons voetbal wel dagelijkse realiteit.
Gent is met zijn trainerswissel
— de vorig jaar weggehoonde
Robert Goethals werd nu als „de
Verlosser" binnengehaald —
overigens nog geen stap verder
geraakt. Zondag werd op eigen
veld beschamend met 0 — 2 van
Club Luik verloren. Van de verhoopte „psychologische schok"
viel nog geen spoor te bekennen. Dat verwondert ons natuurlijk niet. Trainers zitten per slot
van rekening toch maar op de
bank.

In dit verband was het verschijnen van Gust Baeten op de
buis dn de jongste Extra Time)
een ware verademing.

Eén met klub
De oefenmeester van Lierse
herleidde het voetbal tot zijn
essentie. „Het zijn toch de spelers die het moeten doen. Z o is
het toch altijd geweest... Ikzelf?
Wanneer men vind dat ik in mijn
huidige funktie geen voldoening
schenk, moet men mij vervangen." Waarop de reporter van
dienst hem vroeg of hij dan
opnieuw (als terreinverzorger)
het gras zou gaan afrijden. „En
waarom niet? Vandaag mag
men al blij zijn als men werk

vindt. Ik ben er zestig, wat zou ik
nog meer kunnen veriangen?"
Gust Baeten zei het met een
ontwapenende logika, met vriendelijke
vanzelfsprekendheid.
Gust Baeten Is eigenlijk een man
van het Britse voetbal. Zijn leven
„sleet" hij bij één enkele klub:
Lierse. Eerst als speler, daarna
als terrelnverzorger en jeugdtrainer, nu als hoofdtrainer. Enkel op
de eilanden vindt men nog soortgelijke bindingen tussen één
mens en één klub.
Alhoewel we ons (in stiltej
afvragen of ook Lierse niet van
de nood een deugd heeft gemaakt en de brave (en bekwame) Gust Baeten de trainersstoel aanbood omdat de voorbestemde coryfeeën van het vak te
duur uitvielen. Want vergeet het
niet nog maar twee trainers werden doorgezonden. Wellicht omdat steeds minder klubs bijkomende lasten op de loonlijst nog
kunnen verdragen Het schijnt
dus waar te zijn dat het voetbal
zichzelf op de lange termijn zal
saneren. Uit pure noodzaak.

Erwin Van den Daele, werkloos op het bankje...

Hoe „plezante Achille" zich in
de publiciteit werkt
Er zijn weinig mensen die een sportbond met meer
brio overtioop kunnen zetten dan de Weledele Heer
Achille Diegenant, de publiciteitsgeile CVP'er uit
Dilbeek en omstreken. Achilleken, zoals hij in het
sportmilieu wordt genoemd, kondigde voor enige tijd
plechtig aan dat hij de verdeelheid binnen de Belgische turnwereld voor eens en voor goed zou
wegwerken, dat hij het boegbeeld zou worden van
een nieuw, krachtig en suksesvol beleid.

A

CHILLE
DIEGENANT
deed dit met zoveel
bravoure en zelfverzekerdheid dat een paar naïeve
turnliefhebbers zich even lieten
misleiden en zowaar enige hoop
gingen koesteren. Intussen zijn
ze geleerd en weten ze voorgoed beter.
Achilles haring braadde niet In
de tunrbond, dus stortte hij zich
met opportune geestdrift op het
altoos verdeelde volleybalverbond. Andermaal zou hij de interne rivaliteit (nu die van de taaivleugels i.v.p. die van de politiek
gekleurde turnfederaties) bestrijden en verdrijven.
Hij ving applaus toen hij de organizatie van het Europees kam-

pioenschap '87 veilig stelde door
een oplossing te vinden voor het
geldprobleem. Voor wie de praktijken van zijn soort kent, géén
verrassing. Maar daar hield
Achille niet bij op.

Volmachtenman?
Vorige week stapte de door
de bondsvoorzitter
heimelijk
moegeplaagde bondstrainer Lubiejewski — toch met de eerste
de beste — kwaad op en.. Achilleken (aangestoken door de
kwaal der volmachten?) duidde
op eigen houtje ene Mart Buekers als interim-coach aan. Wij
kennen Buekers niet maar naar
aloude CVP-gewoonte betreft
het „zeer toevallig" iemand die
bezig is met zijn doktoraatstesis
LO aan de KUL waar Achilleken
al even toevallig ene leerstoel
bezet. U lacht beste lezer, wij
ook. Ze zijn inderdaad ongeneeslijk onverbeterlijk. Voorlopig
is het volleybalverbond het jongste slachtoffer van de plezanten
uit Dilbeek
Vlaanderens grootste sportfi-

losoof weet zijn slachtoffers anders wel te kiezen. Hij stort zich
met grote vastberadenheid op
de sportbonden die traditioneel
met gezagsproblemen worstelen. Hij verkoopt zijn waar goe^

en geraakt op geregelde tijdstippen op het kleine scherm. Daar
IS het hem overigens om te
doen; om de publiciteit, niet om
de sport. Maar dat hadden w e al
wel eerder begrepen.

Vincent Rousseau: redder
van de Cross Cup
IE zei daar weer dat er
in ons atletiekwereldje nooit wat gebeurde? De tweede uitgave van de
Cross Cup IS nog maar twee
wedstrijden ver en het zit er al
bovenarms op omdat de organizatoren van Denderhoutem tegen alle afspraken in Willy Van
Huyienbroeck toch lieten deelnemen. Het Is eigenlijk onvoorstelbaar maar in dit land kan
niets gemeenschappelijks worden georganizeerd zonder dat er
heibel van k o m t Wij willen in
bedoelde zaak geen standpunt
innemen

ene Vincent Rousseau, een 2 1 jarige atleet uit Bergen, zich
aanmeldt als een volwaardig topatleet. Hij won zowel in Denderhoutem als Roeselare.
Tweemaal tot eenieders verbazing. In Denderhoutem bewees zijn snijdende eindrush dat
hij talent én karakter bezit Rousseau, wiens uitlatingen doordacht overkomen, is een knaap
die kan lijden. Hij heeft bovendien zijn doelen met enig overleg
uitgezet Hij loopt niet overhaast
van stapel. Alhoewel Roger
Moens toch het doorschemeren
dat Rousseau te veel crosst De
toekomst zal dit wel uitwijzen.

Het IS gewoon te belachelijk.
Maar men moet er zich wel
rekenschap van geven dat waterdichte reglementen waardeloos zijn wanneer... de betere
lopers er door worden afgeschrikt.
' Wie niet aan de vijf (Roeselare, Denderhoutem, Wingene,
Hannuit en Bierbeek) Cross
Cup-wedstrijden wil (of kan)
deelnemen mag aan geen enkele
startlijn verschijnen..
Maar goed Belangrijker is dat

Typisch IS ook dat Rousseau
een oude traditie voortzet Ook
hij wil schitteren in het veld en op
de piste. Net als Roelands, Puttemans, LIsmont Schots, Polleunis
en De Beek. Op de piste wil hij
basissnelheid aankweken, in het
veld wil hij zijn uithoudingsvermogen opvoeren. Of hij in zijn
opzet zal slagen blijft natuurlijk
een vraagteken maar niet onbelangrijk IS dat de atletiekliefhebbers weer weten waarover
praten.

W
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,,Skerrett" van Liam 0'Flaherty of

Hoe grauw is
het groene Ierland
„ Wat me altijd is opgevallen in het Ierse proza is het gevoel van Ierland zelf, het
verleden of de verbeelde toekomst, een aanwezigheid die het verhaal dat ik lees
iets onzichtbaar extra geeft," heeft VS. Pritchett ooit gezegd, en gelijk heeft hij
Want lezen we de gedichten van W.B. Yeats, de werken van James Joyce, de
romans en autobiografische verhalen van Brendan Behan, de verhalen van Margaret Barrington en de jongere auteurs Liam Lynch, Michael Mullen en Niall
Quinn, steeds worden we gekonfronteerd met het Ierland van nu, gisteren en
eergisteren.

M

AAR de meest Ierse
auteur is zeker de in
1896 geboren Liam
O'Flaherty. Er verschenen van
hem tot nog toe twee romans In
het Nederlands: De Verklikker
(verfilmd door John Ford) en De
Aardappeleters
(Soethoudt &
Co), naast hier en daar In een
bloemlezing van Ierse verhalen,
ook een van zijn 156 kortverhetlen. De roman Skerrett die hier
nu voorligt, verscheen oorspronkelijk in 1932 en v»/erd voor de
eerste maal in het Nederlands
vertaald in 1949. Nu verschijnt
een totaal nieuwe vertaling. Het
boek is gebaseerd op gebeurtenissen die tijdens de eeuwwisseling werkelijk plaatsgrepen en
heel wat opzien baarden.

'Vriend-vijand
Het verhaal: Skerrett wordt
door de Britse regering (als
straf) als onderwijzer geplaatst
op één van de Aran-Eilanden.
Het eiland heeft dorpen die opgewonden raken om een goede
visvangst waar je vriend onverwacht je vijand kan worden en je
vijand je vnend.
Zijn vrouw Kate, hoogzwanger, vergezelt hem. Hij wordt met
al te best ontvangen door de
bewoners, die hem als een indringer beschouwen. Ook om
het feit dat hij Engels spreekt en
dat IS de taal van de hoge heren,
van de onderdrukkers. De arme
mensen spreken enkel het Gaelic (Iers) en dat is het grootste
deel van de bevolking. Zijn strenge optreden echter — het gaat
leerlingen ronselen tot in de
kleinste schuur of stal — waarbij
hij de roede niet spaart, brengt
hem aanzien bij de arme lieden,
die maar wat blij zijn dat hun halfverwilderde kinderen een beetje
discipline
wordt
bijgebracht
Skerrett onderwijst de jongens,
Kate de meisjes.
Dat aanzien gaat echter pastoor Moclair, tot dan toe alleenheerser op het eiland, de ogen
uitsteken. Moclair heeft de ganse bevolking in de hand. Vanaf
het ogenblik dat hij op het eiland
aankwam, heeft de hebzucht
zich in Moclairs ziel vastgezet
„Toen Moclair naar Nara kwam,
was zijn parochiehuis niets dan
een hutje van drie kamers met
een strodak en witgekalkte muren, zoals dat van elke boer, op
de top van een heuvel met uitzicht op de haven van Ardglas
naast de witte muur van het huis
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van de kustwacht Maar hij begon zichzelf bijna direkt een andere sociale positie aan te meten
dan de vorige priesters. Hij had
geen cent op zak en geen draad
aan zijn lijf, maar hij wist zijn
krachtige persoonlijkheid en elegante manieren al snel te gebruiken om aan geld te komen. Op
het altaar preekte hij niet over
zieleheil maar zei: „Het wordt
ongeveer tijd dat de mensen op
dit eiland ervoor zorgen dat de
priesters van de kerk met waardigheid worden behandeld. Als
jullie priesters bedelaars zijn, zullen jullie bedelaars blijven. Maar
als jullie je priesters helpen, zullen de priesters jullie help>en. Ik
ben jullie vertegenwoordiger in
de strijd tegen jullie vijand, de
landeigenaars en de regering. Ik
zal in jullie naam met hen onderhandelen, ik geloof vol vertrouwen dat jullie pal achter me
staan. Dan kan ik goed werk
voor jullie doen. Maar een leger
marcheert niet op een lege
maag. Jullie herder voeden en
kleden is het minste wat jullie
kunnen doen. Ik ben de herder
van mijn volk. Geef daarom, van
jullie vrijgevigheid, iets aan jullie
herder. Voor een arm man als ik
IS geen bedrag te klein." En het
werkte.
Moclair stelde zo'n handig
systeem in dat hij met meer
zekerheid dan de landeigenaar

zijn geld binnenhaalde. Nu ziet hij
zich bedreigd door de onderwijzer, die alhoewel katoliek, de
bevolking toch wijst op de inhaligheid van hun zieleherder.
Wanneer Skerrett's kind verongelukt en zijn vrouw Kate aan de
drank raakt, ziet de priester zijn
kans om de onderwijzer totaal In
diskrediet te brengen. Skerrett
verliest er zelfs zijn geloof bij en
dat ontneemt hem zijn laatste
kansen bij de bevolking. De
school loopt langzaam leeg,
geen leerling daagt nog op, en
die enkelen die toch komen, maken de school langzaam tot een
puinhoop. David Skerrett raakt
alles kwijt wat hij bezit maar
koppig als hij is, zegt hij: „Mij krijgen ze niet klein." Ten slotte
eindigt hij als eenzaat een vervreemde held op zoek naar zijn
eigen Ik.
Liam O'Flaherty heeft zijn
Skerrett uitgebouwd tot een indrukwekkende gestalte. Na de
eerste uitgave werd er wel eens
gezegd dat het boek met haat
was geschreven en een betreurenswaardig eenzijdig beeld gaf
van de toestanden, maar nu vijftig jaar later, heeft de kerk ook
geleerd het koren van het kaf te
scheiden...
Laagvlieger
Skerrett, uitg. bij Soethoudt
& Co A/.V, paperback, 175 dichtbedrukte bladzijden, 315 fr.

-(lERSE BIBLIOTHEEK)-

LIAM O'RAHERTY

ROMAN SOETHOUDT

Lam O'Flaherty, auteur van de Aardappeleters en het hierboven besproken Skerrett onafgebroken sukses overal ter wereld.

Vrienden van Willem De Meyer die zijn werk voor de toekomst willen
behouden, kunnen lid worden van de Vlaamse
Volkskunstbeweging
(VVKB). Zij ontvangen dan een abonnement op „De Grote Ronde",
tijdschrift en beweging voor volkslied en volkskunst 300 fr op 0000425043-86 van de Vlaamse Volkskunstbeweging, /. Brantstraat 28 te
2018 Antwerpen.

Purperen hei
blijft bekoren

r

A L S de brem, en de den
eeuwig groen en levendig
zijn, blijft ook Armand
Preud'hommes „Op de purp'ren
hei" een evergreen. Met regelmaat komt het lied weer in de belangstelling, en dit najaar zijn er
liefst twee versies op de markt
Vooreerst door de betreurde
Mechelse zanger Louis Neefs
op de plaat „Benjamin" (Vogue
nr 030010). Maar ook de Italiaanse Vlaming Rocco Granata nam
het als waardige afsluiter van zijn
„Grootste suksessen", voorafgegaan door dito liedjes vanaf Marina dat in 1960 verscheen tot
zijn vrij recente en sfeervolle
„Noordzeestrand". Van Rocco,
die volgende zaterdag 10 december om 2 0 u . 15 met zijn
show „Ciao Rocco" op de televisie komt verscheen meteen ook
„20 Fantastic Italian songs". Met
erop uiteraard de Italiaanse versies van zijn bekendste werk
maar ook voltreffers zoals „Che
sara" en „Santa Lucia" en „Arrivederci Roma", „O sole Mio" en
teveel andere parels om op te
noemen (eveneens Vogue, nr
DIA 350) En nog bij zelfde firma
vinden kleinkunstliefhebberrs nu
eindelijk ook de verzamelplaat
van de eerste bekende Miei
Cools-hedjes, en die mag dan
ook in geen enkel Vlaams platenrek meer ontbreken. Veertien
titels, ingeleid door „De Troubadours, langs het schalkse Boer
Bavo en het verhaal over de
steenkapper, naar „De Soldaat"
(van Napoleon de grote) en onder meer ook „Er was een tijd",
en vele andere op tekst van Bert
Broes en Louis Verbeeck. Met

op de hoes een prachtfoto van
een licht grijzende en lachende
Miei.

Schoolzangfeesten
De Vlaamse Kulturele Produktles, inrichter van onder
meer de geslaagde muzlekwedstrijd „Lied van mijn land" dat op
5 nov. jl in zaal EIckerlyck te Antwerpen een sfeervolle finale
kende denkt ai aan '84. De grote
behoefte die bestaat opnieuw te
leren zingen en onze volksliederen weer „volks" te maken zou
eerst en vooral langs de school
om terug kunnen ingeleid Dit
jaar is reeds met schoolzang
gestart, en voor '84 staan dus
schoolzangfeesten op het verlanglijstje.
Bedoeling is in de drie laatste
jaren van het lager onderwijs en
ook in het middelbaar opnieuw
een tiental liederen aan te leren,
en vanaf februari '84 tot juni
zouden dus op een vastgestelde
datum de leerlingen van alle
scholen van een gemeente samen komen om in massazang
deze liederen uit te voeren Er is
inmiddels een bundel samengesteld met een dertigtal liederen,
van studenten- en gelegenheidsliederen tot stap- en liefdesliederen De bundel kost slechts 60
frank, en kan naast alle verdere
inlichtingen bekomen worden via
Vlaamse Kulturele Produkties,
Kapelsesteenweg 852 te Ekeren
Sergius
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Oostvlaamse provincieraad

Als ge de liefde niet hebt.
De provincieraadsleden van Oost-Vlaanderen hebben één groot geluk: de
bar in de „Wandelgang", die ze kunnen aanspreken wanneer de zitting té saai
wordt, wanneer kollega's het in het lang en in het breed uiteenzetten, wanneer
vooral bestendig afgevaardigden het héél in het lang en het nog in 't breder
uitleggen. Het is de plek waar je journalisten ontmoet die sporadisch komen
kijken wat loos is. Nog eer de zittijd is begonnen, verschijnt een samenvattend
artikel in de kranten, soms door de ene of andere onaantastbare deputee
geïnspireerd. Ook de openingspeeches van de fraktievoorzitters genieten enige aandacht, want Oost-Vlaanderen is de enige provincie waar nog de traditionele redevoeringen de debatten inluiden.

Herman Burghgrave, fraktielelder
van de VU, had kritiek op het vi/einig
zinvolle van deze inleidende algemene beschouwingen; hij wees op de
noodzakelijke hervorming van het
provinciaal bestel, dit in het licht van
de regeringsplannen ter zake. Hij
nam verder de interkommunales onder de loep, waarbij hij de slechte
werking van sommige in een schril
daglicht plaatste. De verpolitizering,
het kumuleren van mandaten, het
strak in handen houden door de
partijen, die altijd de meerderheid
hebben gevormd, hebben de efficiency van vele interkommunales uitgehold.
Hij hekelde het ongekoördineerd
optreden van verscheidene interkommunales; ten slotte sneed hij een
mandatarissen-probleem aan. Inderdaad, verschillende politici zetelen bij
voorbeeld In GERV of GOM. Zij
worden aangezocht om In een beheerraad van een bedrijf te zetelen,
dit omdat bedoeld bedrijf door de
staat wordt overgenomen, hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig. De politici
zijn niet altijd tegen hun taak opgewassen. De beheersfunktie is daarom reeds ondankbaar, toch vervullen zij die taak omdat zij veelal
politiek niet anders kunnen. De wetgever laat ze in een onbeschermde
positie, want wanneer het bedrijf
over de kop gaat blijven zij persoonlijk verantwoordelijk. Politici van alle
partijen waren het met de analyse en
zienswijze van de spreker eens.

„Kunstbeleid"
Het referatenboek over de onlangs te Brugge gehouden studiedag
over „Het Kunstbeleid in Vlaanderen" is nog te verkrijgen. Dit boek bevat alle referaten en tussenkomsten
van deze suksesvolle dialoogdag.
U kunt dit bundel krijgen door een
seintje te geven aan het: „Vlaams
Nationaal Studiecentrum, tav. Kristien Buyse, J. Suvéestraat 2, 8000
Brugge", (tel.: 050/33.59.63). Kostprijs: 600 fr.

Geen konkreet antwoord
De begroting kenmerkte zich door
het opvoeren van een aantal belastingen of het invoeren van andere.
Willy Van Mossevelde trachtte de
provinciale overheid ertoe te bewegen de fietsers minder of helemaal
niet te doen betalen. Zijn beschouwingen vielen in geen goede aarde
bij de deputatie. Zijn parafraze op de
naam van deputee De Cuyper evenmin.
Johan Beke stelde vragen over de
provinciale informatieverstrekking,
stelde voor een officiële provinciale
11-juliviering te houden, vroeg wat
de Belgische Vereniging voor de
Provincies konkreet voor de provincies deed, wou informatie over de
toekomstplannen van het Provinciaal
Jeugdhuis te Kluisbergen, had overwegingen en vragen over het toeristisch beleid in de provincie, wou
meer weten over de visvangst in de
Lieve, had het over de koncessieovereenkomst voor het restaurant
van het provinciaal domein Puyenbroek, wees op de tegenstrijdigheden in de provinciale reglementen op
het jeugdwerk... Zijn opmerkingen
over het niet-funktioneren van de
ICV (Interprovinciale Kultuurraad
voor Vlaanderen) werden door de
bevoegde deputee beaamd. Het
raadslid hield verder een mooie globale tussenkomst over het sociaalkultureel werk, hiermee verwijzend
naar zijn tussenkomsten van vorig
jaar, maar ze verdiepend in Vlaamsnationale zin. Ten slotte had hij het
nog over het provinciaal welzijnsbeleid.
Huguette De Bleecker stelde vragen over de werking van CEVI (centrum voor informatica) en kreeg, net
zoals vorig jaar, geen konkreet antwoord op haar vragen. Vermits de
opheffing van de intercommunale
E 3 aan de orde was, kwam zij
tussen over het niet-gefundeerde
van de maatregel, de overhaasting
waarmee alles was gebeurd, en stelde zij vragen naar de toekomst Over
het houden van een „Dag van de
Oostvlaamse Toerist" kloeg ze het
wegblijven van het overgrote deel
van de raadsleden aan, dit in het
kader van de bespreking van de
Oostvlaamse Federatie voor Toerisme. Zij pleitte ten slotte voor opnemen in de subskJiëring van het sociaal-kultureel vormingswerk van de
milieugroeperingen die zk;h met milieu-educatief werk onledig Kouden.
Mare Stals had een aantal kriti-
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sche vragen over de Oostvlaamse
milieu-belasting. Het werd een steekspel tussen het raadslid en de deputee, waarbij de laatste de antwoorden ontweek, volgens het politieke
spel dat fraktielelder Burghgrave in
zijn inleidende rede had aangeklaagd.

Avondwerk
Raoul De Rijck gaf een diskundige beschouwing ten beste over potpolders in zijn streek, en vond de
stormstuw aan de Schelde nog
steeds de oplossing die de grootste
veiligheid voor de bewoners „achter
de dijk" brengen kan. Hetzelfde
raadslid had het ook over de moeilijkheden in de Interkommunale van het
Land van Waas. Hij was het derde
fraktielid die over Interkommunales
in één of andere vorm handelde.
Leo Van Hoeylandt hield een interessante uiteenzetting over de problemen waarmee de openbare biblioteken worden gekonfronteerd; hij
wees erop dat de middelen om de biblioteken in leven te houden in
hoofdzaak van de provincie moeten
komen, maar dat financiële problemen dit verhinderen. Hetzelfde
raadslid veroorzaakte een incident
door over aspekten van veeteelt te
spreken, een deputee kreeg een
woedeaanval. Het bracht wel leven
in de provinciale brouwerij.
Marcel De Waele hield een bijbelse uiteenzetting en de aanleiding
hiertoe was het verminderen van de
provinciale toelagen aan de vereniging „Vlamingen in de WerekJ". Zelfs
het rechtstreeks interpelleren van de
katolieke deputee met gezegden als
,AI spreekt gij nog zoveel talen, maar
gij hebt de liefde niet dan zijt ge
niets" konden niet baten.
Toch bracht zijn spontane rede
enige ontspanning in die avondvergadering, de langste uit de geschiedenis van de Oostvlaamse provincieraad. Namens onze fraktie zou trouwens tegen de wijze van vergaderen, die zfch in veel te lange zittingen
uitte, geprotesteerd worden. We
kloegen trouwens het absenteïsme
van de leden van de meerderheid
aan: op een zeker ogenblik werd de
zitting geschorst omdat CVP en
PVV geen meerderheid meer hadden, vooral CVP-leden hadden hun
kat naar de raadszitting gestuurd.
Haastig bellen liet de verstrooide
schapen weer onder de herderstaf
verzamelen, zodat de zittingen konden voortgaan.
Eén en ander tekent de noodzaak
tot herdenken van de provinaale
strukturen: meerderheidsleden komen niet omdat zij toch niets te
vertellen hebben of het niet mogen
zeggen. Oppositieleden verbijten
nauwelijks hun woede en teleurstelling omwille van het lapidaire, ondoorzichtige, ondankbare ook van
een orgaan dat in zijn huidige vorm
volkomen uit de tijd is geraakt
Huguette De Bleecker-Ingelaere

OVD verontrust over
Regie Maritiem Transport
Het arrondissementeel bestuur
van de VU-Oostende-Veurne-Diksmuide heeft de aangekondigde regeringsplannen m.b.t de Regie Maritiem Transport besproken en deelt
mee ten zeerste verontrust te zijn.
De raad wijst op het buitengewoon
belang van de RMT voor de tewerkstelling in de kuststreek, niet alleen
wat betreft het personeel van de
flMT zelf, maar ook wat alle andere
bednjven die rechtstreeks of onrechtstreeks van de RMT afhankelijk
zijn (bv. Horeca-sektor, toeristische
nijverheid..,) betreft.
De VU-raad van OVD acht het
wel aangewezen dat een bespa-

ringsplan voor de Regie wordt opgesteld, maar stelt uitdrukkelijk dat dit
bespanngsplan vooral moet betrekking hebben op het beleid zelf, maar
niet op het personeel (aantal, kwalifikatie), in samenspraak met alle betrokkenen.
Als eerste stap in de richting van
sanering eist de Volksunie dat de
maatschappelijke zetel van de RMT,
die thans te Brussel gevestigd is, zou
overgeplaatst worden naar de exploitatiezetel te Oostende.
Ten slotte stelt de VU uitdrukkelijk
dat in „geen" geval mag overgegaan
worden tot een verdere privatizenng.

E u r o m e d e w e r k e r s gevraagd!
De vorming van een of meerdere Euromedewerkers (per afdeling) is noodzakelijk. Zij zullen de „antennes" zijn: om het
Europees politiek beleid te vertalen in hun Vlaamde omgeving; om de kontaktpersoon te
zijn voor de 13 partijen van de
EVA (Europese Vrije Alliantie)
nl. Plaid Cymru (De volksnationalistische partij van Wales)
Scottisch
National
Party
(Schotland), Independent Fiauna Fa/7 (Ierland), Frysk Nasjonale Partij (Friezen), Rassemblement Walton (Wallonië), Parte!
der deutschsprachigen Belgier
(Duits-Oost-Belgiö), Unione dl
U Populo Corsu (Korsika), Volem Viure al Païa (Oksitanië),
Parti pour /'organisation de la
Bretagne libre (Bretanje), Elzass-Lothingischer
Volksbond
- Parti A.'sacien (Elzas), Union
Valdotaine (Val d'Aoste-ltalië)
en de Convergencia Democratica de Catalunya (Katalonië).
Hierrond vinden we mekaar tijdens onderstaande VNS-vorminqsweekeinden: De studiedag te Brugge
gaat door op zaterdag 17 dec.
vanaf 9u.30 tot 18u.
in restaurant Maximiliaan van Oostenrijk, Wijngaardplaats 17 te 8000
Brugge. Dit restaurant is gelegen in
de nabijheid van het begijnhof.

Werkschema: Brugge
9.30: Aankomst + kennismaking;
10.30: Inhoud en belang van de Europese samenwerking + bespreking.
12.30: Middagmaal
13.30: Lichtbeeldenreeks -I- jouw
vragen.

15.00: Koffiepauze.
15.15: Propaganda uitwerking: afdelings- en arrondissementele aanpak dokumentatietafel.
— voor „oostelijk" Vlaanderen te
Kortenberg - Oude Abdij, vanaf vrijdagavond 6 januari — 17 u. 30 tot zaterdagmiddag 7 januari 13 u.

Werkschema in Kortenberg
17.30: Aankomst + kennismaking
-1- avondmaal.
18.45: Inhoud en belang van de Europese samenwerking -I- bespreking.
20.30: Koffiepauze.
21.00: Lichtbeeldenreeks, jouw vragen en gezellig samenzijn.
8.00: Ontbijt
8.30: Propaganda uitwerking: afdelings- en arrondissementele aanjsak dokumentatietafel.
12.00: Middagmaal en vertrek.
Eenpersoonskamers
worden
voorzien in Kortenberg; slaapzak of
lakens en toiletgerief meebrengen,
deelnameprijs werd uiterst laag gehouden: 200 fr. zodat eenieder kan
deelnemen. Spreek met elkaar af
voor de verplaatsing.
We vergaderen om mekaar bir,nen het vormingsprojekt „Europese
Verkiezingen 1984" beter te leren
kennen. Tracht dus niet te laat te komen.
Inschrijven bij: Bart Staes - Kantoor van de Technische Koördinabefraktie - Europees Pariement - Belliardst-aat 97-1040 Brussel - tel. 0223421.11 of 02-23420.00 - binnennummers 2359 - 2360.
Gilbert Van Overschelden —
VNS-verantwoordelijke - Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel. 02219.49.30.

Kennismaking met Amsterdam
Studievakantie van 27 tot 29 december '83 in een hotel in de binnenstad van Amsterdam.
Wie Amsterdam zegt denkt enerzijds aan het toeristische Amsterdam met zijn mooie historische binnenstad, anderzijds aan de grootstad, het Amsterdam van de krakers,
de kriminaliteit en de prostitutie...
Het meest verrassende en voor
velen de reden om telkens weer naar
Amsterdam terug te keren, is echter
toch de sfeer. Je kunt deze als
„gezellig" omschrijven: Amsterdammers zeggen gewoon „jofel". Vandaar dat wij een studie- en vormingsweekend organizeren om de Nederlandse hoofdstad door een Vlaamse
bril te bekijken.

Naast het toeristische en kulturele
facet van deze stad, zullen wij ook
aandacht besteden aan de aktuele
noden en problemen, eigen aan elke
grootstad. Op het programma o.m.
een bezoek aan de Brakke Grond te
Amsterdam, een alternatieve rondleiding doorfieen de oude stad, een
grachtenrondvaart een teatervoorstelling.
Verder inlekJingen over de specifieke problemen waarmee Amsterdam te kampen heeft en de VlaamsNederiandse kulturele samenwerking.
Verdere inlichtingen en inschrijvingen vóór 15 december bij het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw,
Bennesteeg 4 te 9000 Gent (09125.7527).

Maurits Coppieters:
grootste onderscheiding!
Het gaat hier niet om een of
andere dekoratie waarmee politici in de herfst van hun leven
wel meer vereremerkt worden,
maar om een grootste onderscheiding in het post-graduaat
Oosteuropakunde behaald aan
de Gentse universiteit
Maurits Coppieters legde
eksamen af over ekonomische
stelsels, letterkunde, ikonografie, geestesstromingen en geschiedenis van de zwerming
der Slavische volkeren tot de
10de eeuw.
„WIJ" feliciteert hem van harte.
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Het Antwerpse schepenkollege
wou de ZOO- bloemen verbieden...
Ons blad van 17 november benchtte over de kransneerlegging
door VU-raadsleden aan de leeuwenkoor in de Antwerpse dierentuin.
Deze serene hulde Cèn aanklachO
tegelijk is er zo maar met gekomen.
Deze aktle kwam er nadat het stadsbestuur aan TAK de toelating tot de
Z O O had geweigerd Er is achteraf
hogal wat heibel geweest over het
gebeuren. Ten behoeve
In de raadszitting van 8 november
stelde Bart Vandermoere een vraag
omtrent de weigering van het stadsbestuur aan TAK toelating te verlenen tot het houden van de stille en
ingetogen gebedswake voor de in-

gang van de dierentuin op 11 november In een zeer sereen en waardig
betoog pleitte het VU-raadslid opdat
het mogelijk zou zijn dat op deze dag
élle slachtoffers die m t)eide wereldoorlogen hun leven lieten kunnen
herdacht worden
Na zowel gesproken te hebben
over diegenen die hun leven lieten in
dienst van België als over diegenen
die gevallen zijn omdat zij op een onbaatzuchtige wijze hun Volk hebben
willen dienen in een konsekwente
liefde en een wellicht verkeerd begrepen idealisme vervolgde Bart als
volgt: „Men zegt wel dat de tijd
loutert maar toch kan men vandaag
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VU-voorzitter
Vic Anciaux was te Ekeren
De nationale VU-voorzitter begon
met een evaluatie van het afgelopen
jaar waarin hij duidelijk stelde dat de
Volksunie terecht als vierde politieke
stroming mag beschouwd worden.
De partij heeft nieuwe, fnsse ideeën,
hiermee verwijzend naar de onlangs
verschenen VU-brochure „De uitw e g : het sociaale-ekonomisch profiel van de Volksunie", met als prioritair doel een Vlaamse staat te maken
waarin éénieder gelijke kansen krijgt
Tevens laakte hij het huidige regeringsbeeid dat zo citeerde hij: „een
politiek voert waann de staatsuitgaven blijven stijgen, de belastingen
voor de rijken verminderen maar de
nog resterende werkende bevolking
totaal wordt leeggezogen." De werkloosheid stijgt nog alleen in Vlaanderen en vele jonge gezinnen zijn de
wanhoop nabij.
Over de Vlaamse regering zei hij
dat deze echt goede voorstellen
heeft om de werklozen te verminderen en de bedrijven een nieuwe
stimulans te geven. Deze voorstellen
zijn echter financieel niet haalbaar
met de luttele 10 % die van het
unitair budget afvloeien naar de gewesten. Dit heeft tot gevolg dat het

Bart Vandemoere betreurde dan
ook de weigering van het kollege om
de TAK-manifestatie te laten doorgaan. Hij was van oordeel dat hier
het principe van de demokratische
vrije meningsuiting geweld w e r d aangedaan en men hier wel kan gewagen van Poolse toestanden.

In afwezigheid van de burgemeester motiveerde de dienstdoende
voorzitter Mangelschots de weigering voor de manifestatie. Hij wees
erop dat er nog nooit toelating was
gegeven, dat deze bijeenkomst een
provokatie was en dat de burgemeester opdracht heeft incidenten
te vermijden.

«I.WWI'MWAUC

Dat V I C Anciaux overal in Vlaanderen een gegeerd gastspreker is,
heeft hij vnjdagavond 25 november
II. nogmaals bewezen in Ekeren waar
hij een bomvolle zaal te woord stond.

nog de vraag stellen. Waar is dan
wel de laagste graad van menselijkheid? Wanneer men vaststelt dat
bijna 40 jaar na de feiten men er blijkbaar met in slaagt om voor zichzelf te
aanvaarden dat op een dag als 11
november, die wanneer men tenminste de lessen trekt uit het verleden
een dag van bezinning, verzoening
en vergevensgezindheid zou moeten zijn, alle, maar dan ook alle doden
met dezelfde sereniteit en piëteit
moeten herdacht kunnen worden.
Pas dan toont men dat men groot is
van g e m o e d "

Hij wees er tevens op dat deze
dwaze beslissing door de jonge mensen van TAK niet zal begrepen worden en een dergelijk beleid alleen
maar om incidenten vraagt.

KlilN
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gehele sociaal-ekonomisch
ten onder gaat

gestel

Als afronding van deze evaluatie
verkondigde onze spreker nog dat
het gedachtengoed van de Volksunie meer en meer gehoor vindt,
samen zetten w e een stap in de
goede nchting: de verwezenlijking
van een Vlaamse staat, een toekomst waarin w e steeds met onze
Waalse buren blijven samenwerken
in de mate van het mogelijke en
kijkend naar onze eigenheid. Dit toekomstbeeld zou wel eens met rasse
schreden kunnen vorderen.
Deze avond was zeer verrijkend
en leerzaam en dus voor herhaling
vatbaar.

Sierpleister
op gevels?
Kelderdichtingen
Alle vochtlsolaties

A.B.D.
(Antwerpse Bouwen D i c h t i n g s w e r k e n )
Eikenstraat 2 1 2 , R e e t
Tel.|D3-888.B4.68
O o k ruwbouw &
sleutel op de deur

De inmiddels toch doorgegane bijeenkomst op 11 november heeft
bewezen dat de aangehaalde motivatie van de voorzitter geen steek
hield. Alles verliep aan de dierentuin
in de grootste rust, kalmte en waardigheid En van incidenten was er
helemaal geen sprake'

Na de Wommelgemse
VU-dansavond
De V U dankt alle aanwezigen, de
prijzenschenkers (tombola), op- en
afbrekers van alles wat bij een dansavond komt kijken.
Alle kopers van een inkomkaart
hadden kans op het winnen van een
prijs. Volgende nummers zijn nog
niet afgehaald:
1078 1516 1199 1642 1274 1833
1322 1981 1466 1723
Af te halen in „Den Klauwaert",
Dasstraat 23 tijdens de openingsuren: vrijdag vanaf 19u., zaterdag
vanaf 13 u., zondag vanaf 10 uur. Tot
einde 1983.

VU-Merksem koos
nieuw bestuur
Onder leiding van de arrondissementele sekretaris Bob Loete werd
op 11 november 1983 een nieuw
bestuur gekozen: voorzitter: Alfons
Brat; ondervoorzitter: Fred Van
Dyck; penningmeester: Jozef Haeseldonckx; sekretaris Guido Calewaert; propaganda: Gilbert Van Tendeloo en Koen Kalingart; organizatie:
Walter De Bruyn en Cyriel Wasteels;
vrouwen werking: Lizy Van Dyck en
dienstbetoon: Clara Govaert.
Wij danken ook de uittredende
bestuursleden voor hun jarenlange
inzet.

TV-Ekspres geeft
om de 24 uur een Lci^ijiiijm video weg•

...of kiest u
Compact Disc?
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HERENTALS: „Geldbeleggen, een grote zorg", om 20 uur - Kulturele Kring „De Wijngaert" - in de benedenzaal „De Boerderij",
Poederleeseweg 15. Spreker: R. Counye. Inkom gratis.
GEEL: Spreekbeurt over de problematiek rond amnestie door senator Oswald Van Ooteghem. Om 20 u. in kafee „De Kampus".
Org.: VUJO.
DUFFEL: 11de VU-souper In parochiezaal Duffel, Mijlstraat om
20 uur. Prijs: 450 fr. Inschr. bij kjestuursleden. Van 19 tot 23 u.
bestuursverkiezingen.
SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: Mosselsouper voor VU-leden
en sympatisanten om 20 u. in het Dienstencentrum, Schoolstraat
44.
KONTICH: Gespreksavond met Nederlander Hans Wesseling
over „de betekenis van de runetekens". Om 20 u. 30 in lokaal
Alcazar. Org. Vlaamse Kring.
10 WESTERLO: VU-bal in het Ernest Stercks-Sportcentrum te
Heultje met Showgroep 80. Voorverkoop 80 fr. Inkom lOOfr.
10 TURNHOUT: VU-bal in zaal „Den Boomgaard".
11 KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12u. in lokaal
Alcazar, met prov. raadslid Bart Van der Moere en V U gemeenteraadsleden.
13 WILRIJK: Gespreksavond „Eén jaar Groot-Antwerpen" om 20 u.
in KWB-lokaal, St-Bavostraat M.m.v. Gerard Bergers, Fonne
Griek, Bart Vandermoere en Hugo Verhelst
14 KAPELLEN: Avond rond „Kerstversiering" en het bereiden van
niet-alledaagse hapjes en versnaperingen voor komende feestdagen. Om 20 uur in de vergaderzaal van de ASLK, Vredestraat
11-12.
14 BERCHEM: „Thuis en onderweg", EHBO-avond met dia's en demonstratie door Ludo Box. O m 20 u. in Kultureel Centrum,
Driekoningenstraat 126. Inr. Vlaamse Kring. Bijdrage 50 fr.
15 WIJNEGEM: Debatavond met Hugo Walschap over het bewapeningsprobleem „Vrede in Vrijheid" om 20 u. in 't Gasthuis.
15 W O M M E L G E M : VU-afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot
22 uur in Den Klauwaert
16 HOOGSTRATEN: Federatie Vlaamse Kringen: met gemeenschapsminister Hugo Schiltz „Vlaanderen in de toekomst", om
20 u. 15 in zaal „De meulen", St-Lenaartsebaan 3. Inkom gratis.
16 BORGERHOUT: VU-bestuursverkiezingen van 1 8 u . 30 tot
22 u. 30 in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34.
16 ANTWERPEN: Verkiezingen voor het arrondissementeel VUJOkomitee tussen 19 en 20 uur in het arrondissementeel VU-sekretariaat. Jozef Liesstraat 2 (hoek Amerikalei).
16 BOOISCHOT-SCHRIEK: VU-bestuursverkiezingen te Boois c h o t pafé Jerome Vervloet
17 BERCHEM: Bezoek aan de Conscience-tentoonstelling met
toelichting door een gids. Arch, en Museum van Vlaams Kuituurleven, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen. Inr. Vlaamse Kring.
Bijdrage 50 fr.
17 W O M M E L G E M : VUJO's jaarlijkse kerstmanaktie ten voordele
van onze bejaarden. Start om 9 u. 30 in de Welkomstraat 122.
17 W O M M E L G E M : Voetbal Den K l a u w a e r t - A s t r i d , op het
Scheersel om 13 u. 30.
18 WIJNEGEM: VU-bestuursverkiezingen van 19 tot 2 0 u . 3 0 in 't
Zwart Schaap.

Schitterende naklank van
Vlamat-lustrumviering
„Naklank" is feitelijk fout. „Vóórklank" w a r e beter op zijn plaats.
I m m e r s als inleiding tot d e luisterrijke viering van het e e r s t e lustrum
van de V l a a m s e M u t u a l i t e i t Antwerpen-Turnhout, kregen een t w e e honderdtal t o e h o o r d e r s een briljant pianorecital u i t g e v o e r d d o o r d e
b e k e n d e virtuoos J o z e f D e B e e n h o u w e r .
De salons van het Osterriethhuis
op de Meir tsrachten die avond 24
november de betovering van feeërieke barok en rococo in architektuur, skulptuur en schilderkunst. De
eerste tonen van de partita nr 1 in
bes van Johan Sebastian Bach bewogen onmiddellijk hart en ziel met
die verrukkelijke vervoering die enkel zuiver klassiek kunstgenot de
erudiete melomaan kan bezorgen.
Geen gemakkelijke taak de nauwgezette chromatische en toch permanent wervelende Bachpassages op
piano weer te geven. Virtuoos De
Beenhouwer deed het met ontroerend meesterschap.
Onmiddellijk nadien de overbekende Patetische Sonate van Ludwig Van Beethoven, een overtuigende interpretatie hoewel met kan worden ontkend dat de vertolking een
sterk persoonlijke stempel van de
uitvoerder meedroeg.
Het hoogtepunt van de avond viel
echter na de pauze- het vergt werkelijk moed de aartsmoeilijke Toccata
in C Opus 7 van Robert Schumann
ten gehore te brengen De sterk
wisselende en anderzijds toch zo
helder gestruktureerde opeenvolgende bewegingen gaven de diepgaande impressie van het absolute
meesterwerk, met een artiest aan de
vleugel op z'n best.
Na de ballade „Legende van den
Leiegeest" van Peter Benoit, zou de

Sonate nr 3 in b opus 58 van Frederic Chopin de avond besluiten. Een
schitterender slot kan men zich
moeilijk indenken. Voor ons een
tweede hoogtepunt van deze ongemeen boeiende avond. Ik ga hoegenaamd niet akkoord met de critici die
beweren dat deze kompositie uit
Chopins laatste levensjaren geen tekenen vertoont van onrust en angst;
is de kontinue toon van dit werk over
heel de lijn sterk harmonisch, dan
tendeert de Wagneriaanse en ietwat
overiaden ondertoon van bepaalde
-tema's mijns inziens toch in de richting van visionaire psychische kwelling in het zicht van de nakende
onzekerheid van het verscheiden
Natuurlijk blijft het licht en het leven,
het frivole en het dartele, het verfijnd
genot van helderjeugdige klankpirouettes ook deze Chopin beheersen.

Onvergetelijk!
Lang na het uitsterven van de
laatste tonen en het laatste applaus,
bij het gezellig geroezemoes van een
uiterst verzorgde receptie aangeboden door de Bank van Panjs en van
de Nederianden, toen ik nog niet
besefte of Schumann dan wel Chopin mij de diepste indruk had nagelaten, wist ik reeds dat dank zij Jozef
De Beenhouwer, deze avond als
onvergetelijk de geschiedenis van
de Coremanskring zou ingaan...
Frans Kuijpers

M$
Bolsenshof te Temse wordt
(voorlopig) niet gesloopt...
De Volksunie, gesteund door SP,
Gembel en raadslid W. Vercauteren
(CVP), is erin geslaagd in G.R. van
31 oktober jl. de sloping van het
Bolsenshof, gelegen in de St-Jorisstraat 78, uit te stellen. Door tweemaal staking van stennmen te bekomen w^erd enerzijds het voorstel van
VU-raadslid Werner Maerevoet tot
verdaging van het agendapunt verw/orpen maar werd anderzijds het
voorstel van het kollege zelf, dat de
afbraak voordroeg, van tafel geveegd. Schepen van Ruimtelijke Ordening Bulteel blijft dus voorlopig
nog geplaagd door de geest van „StJoris en zijn draak" en dit zolang men
hem geen vrede en rust gunt in het
Bolsenshof.
Het wel en wee van dit Bolsenshof nog even op een rijtje gezet O p
18 oktober '82 begon de lijdensweg
toen de meerderheid besliste de
woning aan te kopen onder voorbehoud van ongezondheidserkenning
door de minister van Volksgezondheid en van het Gezin. Het schepenkollege diende dan uiteraard zijn
aanvraag op dergelijke manier In dat
de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid zijn verslagen heeft opgemaakt in de optiek van „ongezond
en onverbeterbaar", wat uiteindelijk
bij ministerieel besluit op 23 febr. '83
werd bevestigd.
In de gemeenteraad van 25 april,
men liet er dus geen gras over
groeien, vroeg het schepenkollege
de goedkeuring om de aankoop van
het Bolsenshof. Hiertegen stemde
de V U en de ganse oppositie, waarover uitvoering geschreven in TEST
van juli II.
Tegen deze beslissing kwam ook
protest vanwege het Davidsfonds
dat in juni een motie indiende bij het
schepenkollege. Ook het Davidsfonds pleitte voor het behoud. Maar
ook deze vereniging vond geen
weerklank bij de gemeentebestuurders.
In augustus werd dan nog de
bevolking via diverse persorganen
over deze problematiek geïnformeerd. Wie had gedacht dat het
schepenkollege de zaak een tijdje
zou hebben laten rusten om alzo het
verzet in alle stilte te laten wegdeemsteren, die had het mis, want in GR
van 31 oktober '83 had het kollege
de afbraak reeds op de agenda
geplaatst Een laatste kans dus om
het Bolsenshof van sloping te vrijwaren. VU-raadslid Werner Maerevoet
voerde hiervoor volgende argumentatie aan.
Vele woningen waarvan men de
afbraak had aanbevolen, zouden
dank zij een grondige sanering opnieuw bewoonbaar kunnen gemaakt
worden. Een woning ongezond en
niet verbeterbaar laten verklaren zou
nog enkel mogen aangevraagd worden indien er geen ander alternatief
bestaat
De sloping van deze woning gebeurt overhaast Niets wijst erop dat
men met de uitvoering van het BPA
Uil-Oostberg in de nabije toekomst
zal worden begonnen, wat trouwens
door schepen van Ruimtelijke Ordening Bulteel volmondig werd toegegeven. Trouwens de onteigening van
praktisch het ganse gebied moet nog
worden aangevat iets wat jaren kan
duren. Maar toch wil men weer eens
de sloophamer hanteren om daarna
voor jaren met een „Ofjen wonde" in
het straatbeeld te blijven zitten.
De vraag die hierbij onmiddellijk
aansluit en van fundamenteel belang
is is of dit BPA niet moet worden her-'
zien of zelfs in het archief worden
gestopt Het huidig plan voorziet
minimum 569 en maximum 716 woningen. Wetende dat het aantal
bouwvergunningen in Groot-Temse
van jaar tot jaar daalt en nog slechts
43 bedraagt tot sept dit jaar, dan kan
ongeveer gesteld worden dat dit
gebied nooit zal volbouwd worden.
Een herziening van dit ganse projekt
dringt zich dan ook op omdat het onverantwoord zou zijn de gemeenschap met miljoenen te belasten

voor de onteigening van goede weiland- en landbouwgronden en het
aanleggen van dure inf rastruktuur en
nutsvoorzieningen met als resultaat
dat dit alles voor altijd braak en
onbenut zou blijven liggen.
Het terrein waarop de scouts hun
lokalen hebben staan, ligt ook in het
onteigeningsgebied. Deze bloeiende
jeugdbeweging die reeds jaren met
dit terrein is vergroeid, wordt m e t
hebben en houden op straat gezet
Ten slotte zou een herziening van
dit BPA de mogelijkheid geven tegemoet te komen aan de vraag van de
inwoners van de St-Jorisstraat om
de nodige akkommodatie te voorzien
opdat men zijn auto langs achter in
een garage zou kunnen plaatsen.
Hierdoor zou het parkeerprobleem
en de daarmee gepaarde verkeersonveiligheid worden gereduceerd in
de St-Jorisstraat die op dit gebied
toch een van de meest onveilige
straten is van onze gemeente.
Als besluit van zijn betoog zei V U raadslid Werner Maerevoet dat het
niet enkel meer gaat over het Bolsenshof als een nog alleenstaand
obstakel, maar dat het uitstellen van
de sloping en hopelijk het behoud
van dit huls de initiële stap moet zijn
om dit ganse projekt te herzien.
Hierna volgde het antwoord van
de schepen van Ruimtelijke Ordening Bulteel. Deze moest in vele
opzichten de argumenten van ons
VU-raadslld bijtreden. Uiteindelijk
bleef er als argumentatie van de
schepen, voor het slopen van het
Bolsenshof, enkel nog het verwerven van de sloplngspremie en de
Interesten die moeten betaald wor-

Dienstbetoon
kamerlid
Johan De Mol
Zaterdag 10 december
Lebbeke — Van 9 tot l O u . bij
Johan De Mol, Brusselsesteenweg
96 te 9370 Lebbeke
OP AFSPRAAK 052-21 01 48
WIeze — Van 10 u tot 10 u 30 bij
Marcel Vermeir, Aalstersestraat 86
te 9380 Wieze
Denderbelle — Van l O u . 30 tot
11 u. bij Lieven Vervliet, Visstraat 14
te 9371 Denderbelle.
Grembergen — Van 11 u. tot
11 u 30 bij provincieraadslid Herman
Burghgrave, Bakkerstraat 162 te
9150 Grembergen.
Sint-Glllis-Dendermonde — Van
11 u 30 tot 12 u. bil Willy Peels,
Resedalaan 2 te Sint-Gillis-Dendermonde.

den voor de gedane lening voor de
aankoop.
Hierop repliceerde VU-raadslld
Raoul De Ryck dat de gemeente zich
op dit ogenblik blauw betaald aan
interesten voor aankopen en slopingen van woningen waarvan men nog
steeds niet weet wat men ermee
gaat doen. „Een tekeninkske moeten
wij er zeker niet bijmaken" besloot
VU-raadslid De Ryck.
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ST.-GILLIS-WAAS: VU-bestuursverkiezIngen in zaal „De Yeer",
Kronenhoekstraat van 19 u. 30 tot 22 u. 30.
10 BELSELE: Dia-voorstelling en voordracht door kamerlid Willy
Kuijpers over „Europa, vandaag en morgen". Om 20 u. in het oudgemeentehuis. Org. Wase Jonge Leeuwen en Amedée Verbruggenkring.
10 SINAAI: Groot VU-mosselfeest om 20 u. in zaal „De Kroon", bij
Emma, Sinaai-dorp. Spreker: senator Walter Peeters.
10 TEMSE: VU-bestuursverkiezIngen met diareeks Groep 83 „Wase
Hennneringen" over verloren gegane landschappen en typische
hoekjes. Gastspreker: Walter Peeters over „sociaal ekonomisch
profiel van de V U : De uitweg". O m 19 u. In zaal Relnaert Mari<t
29.
11 LOCHRISTI: Vlaams aperitief met Eugeen De Facq, leidend ambtenaar bij de Verenigde Naties, ex-senator. Onderwerp: „De Verenigde Naties op weg naar ontwikkeling en vrede". Om 10 u. 30 in
bovenzaal oud gemeentehuis, Dorp-Oost 1. Inkomst vrij. Aperh'ief
gratis. Inr: Goossenaertskring-Lochristi.
11 KRUIBEKE: Amedée Verbruggenkring. jaariijks Sinterklaasfeest
om 14 u. 30 In de bovenzaal van El Rayo X.
13 DENDERWINDEKE-LIEFERINGE: Statutaire bestuursveritiezingen ten huize van Willy De Saeger, algemeen VU-sekretaris en
uittredend afdelingssekretaris, Nijken 6, Denderwindeke. Leden
hartelijk welkom.
14 ST.-AMANDSBERG: „Bloemen schikken" in kultuurcentrum De
Vlier, Groot Begijnhof 15 te St-Amandsberg Geertrui Decoodt
zal de werkzaamheden leiden Org FVV
14 SINT-NIKLAAS: Uiteenzetting over „Vrouw en meisje In kinderen jeugdliteratuur" om 20 uur in de stadsblblioteek. Org.: FVV.
16 SINT-NIKLAAS: Dia-voorstelling over flamingantisch verenigingsleven in de Wase Hoofdstad. Org.: V O S , m.m.v. Davidsfonds, Wase Jonge Leeuwen, Gebroeders Van Raemdonckkring
en Amedée Verbruggenkring. Om 20 uur in café Hemelrijk, Grote
Mari<t
16 DESTELBERGEN: VU-ledenvergadering met toespraak door
senator Oswald Van Ooteghem over het soclaal-ekonomisch
programma van de V U en de aktuele politieke toestand. Tevens
bestuursverkiezingen en receptie om 20 uur in zaal café „Gemeentehuis", Dendermondsesteenweg 513.
17 KRUIBEKE: VU-bestuursverkiezingen van 14 tot 17 uur in lokaal
„Het Zonneke".
17 SINT-NIKLAAS: VU-bestuursveri<iezingen van 10 tot 13 uur in
café Stad Nantes, Grote M a r k t
18 RUPELMONDE: Kerstfeest om 16u. 30 in Sokslokaal (tennis),
met koffietafel, geschenken, kwis en kleurwedstnjd Organizatie:
A Verbruggenkring-Rupelmonde.

Kalme raadszitting in Lede
D e v a s t e a a n w e z i g e n bij g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g , in Lede zijn een
en ander g e w o o n . S c h e l d w o o r d e n , verdraaiingen van uitspraken,
gewild naast de z a a k praten, enz. Z o a l s de a g e n d a van de j o n g s t e
g e m e e n t e r a a d liet v e r o n d e r s t e l l e n , bleven d e schaars o p g e k o m e n
g e ï n t e r e s s e e r d e n ditmaal v e r s t o k e n van al dat fraais. H e t w e r d een
o n g e w o o n kalme raadszitting met enkele s c h a a r s e t u s s e n k o m s t e n
van de oppositie die weinig nieuwe e l e m e n t e n a a n b r a c h t D e
oppositie keurde dan ook alle punten, uitgezonderd één, met d e
m e e r d e r h e i d positief.
De volgende raadszitting die gepland zou zijn voor 20 december, zal
waarschijnlijk rumoeriger verlopen,
want tegen die datum zou de begroting klaar zijn... Het Is duidelijk dat
ook in Lede straks de bulkriem aangespannen wordt door het bestuur,
dit om verhoging van opcentiemen
en andere gemeentelijke lasten te
voorkomen. Dat weerspiegelde zich
ook In de agenda: geen belangrijke
openbare werken, geen dure aankopen, enz. Belangrijke oorzaak van
het financiële probleem In Lede is,
net zoals in al die andere gemeenten,
uiteraard het laattijdig betalen van
achterstallige financiële tussenkomsten van het centrale bestuur.
De wolken die duidelijk boven de
Leedse financiële toestand hingen bij
het opstellen van deze agenda, trokken echter onverwacht weg toen de
volgende dag een check van enkele
miljoenen van de centrale overheid
in de brievenbus van het Leedse
gemeentehuis gedeponeerd werd.
Was dat enkele dagen eerder gebeurd, dan had de agenda van deze
raadszitting er waarschijnlijk anders
uitgezien. Bij de belangrijke punten
die behandeld werden, was de aanpassing van het inschrijvingsgeld
voor de Raatselijke Gemeentelijke
Biblloteek dat verhoogd w/ordt naar
100 fr. voor een heel jaar (de uitlening is gratis). Deze verhoging werd
met klem verdedigd door de schefsenen Mertens en Henderickx.
Een en ander belangrijk punt was
de kennisgeving van het aangepast
totaal rioleringsplan dat door meerderheid en oppositie aanvaard werd.
Dit terwijl tijdens de vorige legislatuur het toentertijd opgestelde totaal

rioleringsplan
tg.v. een toevallige
meerderheidspositie van de toenmalige oppositie (toen ook CVP) verworpen werd.
Twee
punten
betroffen
het
O C M W : drie begrotingswijzigingen
en de goedkeuring van de begroting
1984. Twee begrotingswijzigingen
hadden betrekking op aankopen van
defekte of versleten toestellen in het
Rusthuis CTV, koelkast wasmachine,
stoelen, e n z j en een belangrijke beslissing door het Vast Bureau om in
het Rusthuis voor de verwarming

over te schakelen van petroleum op
aardgas, waardoor rechtstreeks ruim
300.000 fr. per jaar uitgespaard zou
worden, waarbij de gemeente dan
nog van de Interkommunale interesten op het aardgasverbruik terug zal
trekken. Daarenboven is investering
in stockage van een voorraad petroleum niet meer nodig.
Schepen Minnebo verdedigde
hierna de OCMW-begrotIng 1984 en
prees de Vaste Kommissie van het
O C M W die de begroting opstelde
voor de realistische aanpak en zuinig
beheer. Het taksreglement op ontbrekende parkeerplaatsen lokte, net
zoals elk jaar. enige reaktie van de
oppositie uit
Het laatste punt in openbare vergadering, het bedrag voor het ophalen van het huisvuil, dat niet verhoogd w o r d t werd door schepen
Mertens aangevoerd en verdedigd
en het werd door meerderfield en
oppositie goedgekeurd.

Volksunie Ronse kiest
In het knusse bovenzaaltje van
„Den Armen Duivel" was het op
25 november verzamelen geblazen
voor de VU-afdeling Ronse Onder
het waakzame oog van een driekoppige raad der wijzen, bestaande uit
Jaak Janin. Jozef Cosijns en Guido
de Backer, kozen de VU-leden een
nieuw afdelingsbestuur Opdat de
kiezers voor deze gewichtige taak
voldoende kaloneen in huis zouden
hebben, werd hen door het uittredende bestuur wat voedsel en enig
vocht aangeboden
Z o groeide de avond uit tot een
gezellige VU-bijeenkomst die helemaal de feestelijke toer opging toen
uittredend voorzitster Simonne De
Wolf door haar bestuur in de bloemen werd gezet Een luid applaus
viel haar terecht te beurt, een kleine
attentie voor de vele jaren trouwe
dienst
Volksunie-Ronse bleek ook bij de

stemming zelf haar eendracht teruggevonden te hebben Alle kandidaten werden gekeurd en goed bevonden
De taken werden als volgt verdeeld voorzitster blijft Simonne De
Wolf. Gerard Desmijtere wordt de
nieuwe ondervoorzitter, sekretaris is
Geert Desmijtere en Ene Callebaut
zorgt voor de financies. André Norga neemt de propaganda voor zijn
rekening en Veerie Van den Berghe
de organizatie voor de hare. Magda
Ladou-Brosse waakt over de vrouwenwerking en Walter Saey telt leden en abonnementen
Deze ploeg maakt zich sterk in de
faciliteitenstad Ronse te bewijzen
dat de leeuw nog klauwen kan De
proef werd al onmiddellijk op de som
genomen nauwelijks was het bestuur goed en wel gevormd of er
mochten al twee nieuwe leden genoteerd worden
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VU-Maldegem kritisch
over BPA-Adegem
O p w o e n s d a g 3 0 n o v e m b e r II. k w a m d e g e m e e n t e r a a d van
M a l d e g e m met een z e v e n t a l punten op de d a g o r d e s a m e n op een
o p e n b a r e zitting
H e t e e r s t e punt w a a r m e e de C V P - m e e r d e r h e i d voor d e pinnen
k w a m , ging o v e r de B P A - A d e g e m . M e n vroeg aan de raad een
p r m c l e p s b e s l l s s i n g over dit plan dat zich tussen het Rustoord en de
A d e g e m s e b e g r a a f p l a a t s situeert. O p die gronden wil de m e e r d e r heid namelijk binnen e n k e l e jaren een rekreatiezone aanleggen.
Aanvankelijk waren er weinig tegenkantingen tot VU-raadslid Piet
Blomme het woord vroeg
In een eerste algemene bedenking
had raadslid Piet Blomme het over
het BPA-plan dat het aangewezen
instrument is wanneer er een nieuwe
aanleg van een deel van het gemeentelijk grondgebied wordt overwogen
Volgens Piet is het tevens een aktieplan bij uitstek om de resultaten van
het struktuurplan op korte termijn te
realiseren
Uit een van zijn vragen vernam
raadslid Piet Blomme dat er voor
Adegem geen struktuurplan bestaat
en men eerst een BPA wenst te realiseren Dan stelde raadslid Blomme
zich de vraag of het gemeentebestuur met de kar voor de paarden
spant door een bijzonder plan van
aanleg op te maken zonder dat de
grote beleidsvisies zijn vastgelegd
Vanuit de meerderheid antwoordde
men dat men eerst een BPA wou om
tijd te winnen en vlug te kunnen
realiseren
In zijn tweede bedenking had
raadslid Piet Blomme het over de
inbreng van de bevolking in het
planningsproces In het vooruitzicht
^an dit openbaar onderzoek pleitte
VU-raadslid Blomme dan ook om
van nu af de bevolking maximaal te
betrekken in het planningsproces
De CVP-meerderheid onderstreepte
dat men de bevolking zou laten mee
beslissen in een openbare konferentie Hopelijk blijft het met bij die
woorden >
In het derde luik van zijn pleidooi
had VU-raadslid Piet Blomme een
dnetal kritische bedenkingen ten
aanzien van het voorontwerp van
het BPA-Adegem

De voorziene weg
Het IS volgens raadslid Blomme
onverantwoord de huidige .voetweg" uit te breiden tot een autoweg
Dit vormt een onmiddellijke bedreiging van de zwakke weggebruikers
(kinderen, bejaarden en fietsers)
Het wordt immers de toegangsweg
voor het bejaardentehuis, de jeugdlokalen, het speelplein, het kerkhof,
de geplande parking en de sportakkommodatie Deze weg voorzien als
ontsluiting van de ruimten achter de
kerk en het bejaardentehuis is een
ongelukkige keuze

De parking
Het IS onzinnig een parkeerruimte
in te planten als het ware onder de

slaapkamervensters van de residenten van het rustoord Het gevolg
nachtlawaai Er wordt afbreuk gedaan aan de essentiële bedoeling
van het bejaardentehuis dat nu als
het ware op een eiland van rust is gelegen
Volgens raadslid Blomme lijkt hem
de noodzaak van deze inplanting met
bewezen Alleen bij een bijzondere
gelegenheid is er tekort aan parkeerruimte In het dorp is voldoende
ruimte beschikbaar, aldus raadslid
Blomme

De geplande
rekreatiezonde
Door de geplande aanleg van de
rekreatiezone verliest het O C M W zo
goed als alle gronden Zodoende
zouden in de toekomst uitbreidingsmogelijkheden uitgesloten zijn Na
de modernisering van het rustoord
zal er zeker nood zijn aan uitbreiding
En indien men bejaardenwoningen
wil b o u w e n '
Ook vroeg raadslid Blomme aan
de CVP-meerderheid of dit de aangewezen plaats IS en of andere
inplantingsmogelijkheden voldoende
overwogen werden
Hierop antwoordde burgemeester
J Rotsart de Hertaing aan Vu-raadslid Blomme kortaf dat hij maar met
een alternatief voor de pinnen moest
komen
Spijtig dat de fraktie VolksunieMilieubelangen maar uit een persoon
bestaat Was dit met het geval dan
lag er zeker reeds een alternatief op
het bureau van de burgemeesteri
Guido Veerman

Dienstbetoon
Bart Vandermoere
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De Haan: OCMW op
de korrel genomen

wordt dus met langer gemaakt
Maar de regeling is fundamenteel
verkeerd en zelfs onwettig aangezien een O C M W geen subsidiebeleid mag voeren, en een eenvormige
opleg van 20 fr per uur wel degelijk
als subsidie wordt beschouwd

Tijdens d e g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g van 17 n o v e m b e r jl. trok raadslid
V a n O p s t a l hard van leer tegen het O C M W - b e l e i d . Z i j n kritiek bestond uit 3 p u n t e n , ten eerste d e schandalige miljoenenverkwisting
i.v.m het K e r k l o m m e r - p r o j e k t ; ten t w e e d e het totale g e m i ë aan enige
beleidsvisie, en ten d e r d e de o n w e t t i g h e i d van het subsidiebeleid
dat het O C M W wil v o e r e n met betrekking tot de diensten v o o r
gezins- en bejaardenhulp.

Ondanks deze 3 gegronde aanmerkingen werd de OCMW-begroting — want dat was de aanleiding —
toch goedgekeurd door de meerderheidsfrakties Opmerkelijk is wel dat
de burgemeester, nochtans voogd
van het O C M W , zich heeft onthouden omdat hij onze kntiek nader wou
onderzoeken

Kerklommer:
prestigeschandaal
Eind 1981 wed het gebouw Kerklommer aangekocht (voor 8,5 miljoen) om er een dienstencentrum
van te maken In de OCMW-raad van
28 juli 1982 werd beslist om geen
overeenkomst af te sluiten met een
architektenbureau maar de plaatselijke gemeentearchitekt voor de verbouwingen aan te spreken De plannen van de heer Decq werden door
de raad van 26 oktober 1982 goedgekeurd en de werken werden aan
verschillende firma's toegewezen
voor een totaal bedrag van 2915 072
frank
Er kwam echter een kink in de kabel door geldtekort op de begroting
van 1982 werden de kontrakten verbroken en de werken opgeschort
Het O C M W mocht hier van geluk
spreken dat geen enkele aannemer
klacht indiende voor deze kontraktbreuk
En dan kwamen begin 1983 een
nieuwe OCMW-raad en een nieuwe
voorzitter (F Talloen CVP) aan het
bewind
De bestaande plannen van Decq
werden zonder kommentaar naar de
prullemand verwezen en onderhands werd een nieuwe architekt
onder de arm genomen Aan hem
moet vanzelfsprekend 6 % ereloon
worden betaald, wat met het geval
was voor de gemeentearchitekt Bovendien vallen de plannen van de
nieuwe architekt veel en veel duurder uit 9 2 9 8 8 0 0 fr inrichting dakverdieping inbegrepen, of 8162 280
fr zonder dakverdieping

gevoerd worden door gemeentepersoneel
Hoewel dit als raadsbeslissing
staat geakteerd, heeft de raad zich
hierover nooit uitgesproken!

Beleidsvisie
Welke noden er leven bij de bevolking, wat het dienstencentrum de
mensen moet bieden, daarover heeft
de OCMW-raad zich nog geen ogenblik bezonnen
In onze gemeente zijn een dnetal
orgamzaties werkzaaam die hulp bieden aan bejaarden en aan gezinnen
Voor wie bij machte is om die diensten zelf te betalen, kwam het
O C M W vroeger met tussen, maar
voor wie behoeftig is betaalde het
O C M W een deel van de kosten
Nu wordt deze regeling echter
vervangen door een heel ander systeem het O C M W zal aan de hulporgamzaties gewoon voor elk gepresteerd uur een zelfde bedrag opleggen nl 20 fr per uur Het onderscheid tussen mensen die het wel en
mensen die het niet kunnen betalen

De VU-werkgroep kaderpersoneel die de problematiek van deze
beroepskategorie bestudeert heeft
het plan opgevat een inventans te
maken van alle VU-leden die een
kaderfunktie uitoefenen (gewone kaderleden in bedrijven, direktiekaderleden, kaderleden uit openbaar ambt,
kaderleden uit het officierenkorps
van leger en rijkswacht artsenkaderleden uit hospitalen, mutualiteiten,
enz J

Sinds januan 1983 verzorgt Bart
Vandermoere sociaal dienstbetoon
te Ekeren Velen hebben hier reeds
van gebruik gemaakt en zijn door
hem geholpen
Daarom het lijstje van de zitdagen
voor de eerste helft van 1984 7 januan, 4 februan, 3 maart 7 apnl,
5 mei en 2 juni Deze zitdagen hebben steeds plaats in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23, te Ekeren
van 13 u 30 tot 14 u 30

Nieuwjaarswenskaarten
te St.-Amandsberg

VU-BurstBambruggeAaigem-nieuws

U kunt terecht voor o a allerhande advies, problemen met de gemeentelijke, provinciale en/of nationale overheid, enz

VUJO-St-Amandsberg biedt u
een set van 3 luxe-wenskaarten en
luxe-omslagen aan voor de prijs van
100 fr per s e t

WIJ danken al de medewerkers,
mandatarissen, vnenden en leden
voor hun massale aanwezigheid op
ons 18de Joeldansfeest op 19 november II

raadslid Ghisleen Van Vossel, Gaverlandstraat 16 te 2740 Melsele, tel
7759507
3de zaterdag (17 dec): om 11 u te
Tielrode bij Herman Kegels, Antwerpsesteenweg 105 A te Tielrode,
tel 7712013 Om 14 u te Stekene
bij Vlaamse Mutualiteit Waasland,
Oosteinde 8 bis te Stekene Om
15 u te Kemzeke bij raadslid Walter
Drumont Voorhout 5, Kemzeke, tel
7797707 Om 16u te Sint-Gillis bij
Albert Van Wiele, Stationsstraat 159,
St-Gilhs, tel 7706578 Om 17 u te
De Klinge-Meerdonk bij OCMW-lid
Enk Maes. Oude Molenstraat 71 te
De Klinge, tel 7 7 0 5 9 2 4
Op afspraak: elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, tijdens de
kantooruren Nelly Maes, Gentse
baan 50 te St-Niklaas, tel 7764974

Deze wenskaarten zijn voorzien
van een pittoreske en exclusieve
tekening (3 verschillende en andere
dan vong jaar) van de hand van
kunstschilder Renaat Saey
Voor aankoop zich wenden tot
Rudy Herman, Grondwetlaan 99,
Sint-Amandsberg, of telefonisch nr
091-51 5008 ( V U J O komt aan huis)

De afdelingsbestuursverkiezingen
gaan door op zondag 18 december
van 15 tot 18 uur Samenkomst in het
oud Vlaams romantische De Schuur
(egenaar Jan De Vuyst-raadslid), Populierstraat te 9460 Aaigem
Elk aanwezig lid geniet van een
dnnk en een hapje

CVP-patriottisme
te Machelen-Zulte
In Machelen-Zulte heeft ieder jaar
een plechtigheid plaats op het Frans
militair kerkhof en tot dit jaar werden
alle uitnodigingen in de Franse taal
verzonden Na protest van de V U
werden de uitnodigingen eentalig
Nederlands, doch eenmaal op het
kerkhof gekomen verviel de burgemeester weer in zijn oud zeer en
meende dat hij er goed aan deed uitsluitend Frans te spreken en dit in
aanwezigheid van de kinderen van
de lagerp school De Franse kon"5ul

Ondertussen maakten wij het hele
dossier over aan de prov4nciegoeverneur, die naar alle waarschijnlijkheid een onderzoek zal instellen
Wilfr.»d Va-daele

VUJO-instuif
te Oostende
Binnenkort geeft VUJO-Oostende een eerste opendeur-namiddag
Op zaterdag 10 december a s kan iedereen, van 14 uur tot 19 u 30, terecht in het Oostends Trefcentrum,
P Benoitstraat 58, om er kennis te
maken met de Oostendse Volksunie
Jongeren en met hetgeen zij voorstaan Geen propagandistisch gedoe, maar een eerlijke poging om
onze ideeën naar voren te brengen
en te konfronteren met andere meningen
Terzelfdertijd wordt de
VUJO-be-stuursverkiezing
gehouden En wat meer is, diezelfde zaterdag, houden wij 's avonds, van 20 uur
af een stuif-in, ook in het Oostends
Trefcentrum.

Oproep van de werkgroep
kaderpersoneel

Nu, ook bij de meerderheidsgroep
vonden sommigen het cijfer iets te
indrukwekkend, en om het kostenschema een beter uitzicht te geven,
werd besloten de post „schilderwerk e n ' goed voor 1 320000 fr, eruit te
lichten Die werken moeten dan uit-

Sociaal dienstbetoon
senator Nelly Maes
1 ste maandag (5 decJ: om 18 u te
Belsele bij OCMW-lid Arnold Vandermeulen, Belseledorp 90 te 9180
Belsele, tel 7 7 2 4 0 6 0
1ste zaterdag (3 decJ: Scheldekant:
om 14 u 30 te Kruibeke bij raadslid
Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 89
te 2760 Kruibeke, tel 7741647 Om
15 u 30 te Bazel bij burgemeester
Antoine Denert Rupelmondestraat
90 te 2768 Bazel, tel 7742017 Om
1 6 u te Temse in Café Cambrinus,
Markt te 2690 Temse, tel 771 05.25
2de dinsdag (13 decJ: om 11 u te
Beveren bij Vlaamse Mutualiteit
Waasland, Oude Zandstraat 14 te
2750 Beveren, tel 771 6666
2de zaterdag (10 decJ: om 10 u te
Kieldrecht-Verrebroek-Doel,
bij
raadslid Boudewijn Vlegels, Tragel
53 te 2790 Kieldrecht, tel 77351 29
O m 11 u te Melsele-Beveren, bij

WEST-VLAANDEREN

daarentegen bedankte de burgemeester evenals de kinderen van de
lagere school zowel in het Frans als
in het Nederlands
Toen er een motie in de gemeenteraad werd te berde gebracht om
de burgemeester aan te manen Nederlands te spreken, weigerde hij dit
halsstarrig en werd hij hierin gesteund door zijn meerderheid
Z o ziet men nog eens de eeuwige
tweeslachtigheid van de C V P

Daarom verzoeken wij deze personen dnngend aan het Vlaams Nationaal Studiecentrum (G Vanoverschelde), Barnkadenplein 12 te Brussel hun naam en adres, precieuze
funktie, bedrijf, ambt enz over te
maken
Graag zouden wij ook aan onze
bestuursleden vragen de leden van
hun afdeling die tot de kategone van
het kaderpersoneel behoren op dezelfde wijze bij ons bekend te maken

Sociaal
dienstbetoon
senator
Walter Peeters
Waasland
Zaterdag 3/12
14u-15u
Lokeren in café
Groene Poort", M a r k t

„De

ledere 2de en 4de zondag van de
maand zitdag te Sint-Niklaas in lokaal
„Steenstraete", Nieuwstraat 86, van
11 u tot 12 u

Dendermonde
Zaterdag 3/12
9 u -10 u
Soinbeke-Waasmunster,
gemeenteraadslid Leona De Lamper,
Dries 26, Sombeke
l O u 30-11 u 30 Zele, lokaal „De
Klodde" (naast de Pallieter)
Zaterdag 10/12
8 u 30-10 u Hamme, ten huize van
de senator. Nijverheidsstraat 64
10 u 30-11 u 30 Lebbeke, ten huize
van mevrouw Van Biesen, Brusselse
Steenweg 145
12 u -13 u Buggenhout, café, 't Varkenskot Krapstraat
ledere 1ste en 3de zondag van de
maand zitdag in 't Vestje, Oude Vest
129 te Dendermonde van 11 u tot
12u
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Volksunie Brussel-Stad

Vlaams-Nationale Boekenbeurs
D e V o l k s u n i e v a n B r u s s e l - S t a d o r g a n i z e e r t o p v r i j d a g 9, z a t e r d a g
10 e n z o n d a g 11 d e c e m b e r 1983 e e n V l a a m s - N a t i o n a l e B o e k e n beurs.
Z e zal p l e c h t i g g e o p e n d w o r d e n o p v r i j d a g a v o n d o m 2 0 u u r d o o r a l g e m e e n v o o r z i t t e r V i c A n c i a u x en d e j o u r n a l i s t G u i d o F o n t e y n z a l
spreken over „De drie gezichten van Brusel".
W e nodigen u van harte uit o p deze B o e k e n b e u r s die d o o r g a a t o p
v r i j d a g 9 d e c e m b e r v a n 2 0 t o t 23 u., z a t e r d a g 10 d e c e m b e r v a n 14 t o t
22 u. e n z o n d a g 11 d e c e m b e r v a n 11 t o t 14 u. in zaal F a m i l i a , Fr. V e k e m a n s s t r a a t 131 t e 1120 B r u s s e l ( N e d e r - O v e r h e e m b e e k ) .

VU-Beersel boycot
inhuldiging
„De Meent"
Omdat ZIJ van oordeel zijn dat veel
te veel geld werd uitgegeven ter
verwezenlijking van De M e e n t nieuwe zaal te Alsemberg, wensen de
VU-mandatanssen van Groot-Beersel uit protest met deel te nemen aan
de officiële inhuldiging ervan
Nochtans zijn zij er met tegen dat
de verenigingen er gebruik van maken, deze wachten al lang genoeg op
een behoorlijke zaal
De VU-mandatanssen zijn van
oordeel dat het minder gemeenschapsgeld een gelijkwaardige infrastruktuur had kunnen uitgebouwd
worden waardoor elke deelgemeente aan haar trekken kon komen De
meeste Beerselnaren vragen geen
prestigeprojekten en daar zijn de
VU-mandatanssen het volkomen
mee eens

Sinterklaas
op stap
te Wemmei
O p zondag 4 december ging het
door de VU-afgevaardigde duo sinterklaas en zwarte piet op bezoek bij
tal van Wemmelse kinderen, ook bij
een van Wemmels feestvierende
sportvereniging Zowel jong als oud
beleefden veel pret aan de erg in zijn
sas zijnde sint Hijzelf zowel als zijn
zwarte knecht vonden het zeer plezierig de eerst verbaasde en daarna
dolgelukkige en dankbare gezichtjes
te zien Ouders, grootouders, tantes , allen herinnerden zich eventjes
de o zo mooie momenten uit hun eigen onbezorgde jeugd

MEUBELEN «DE

KEIZER>

• Geschenkartikelen

DE KEIZER
VAN HET GOED
ZITMEUBEL

Uitslag tombola

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons

- Winnende nummers van de tombola
24917 15143 44238 14325 24786
45127 34936 04917 15359 25724
14816 34918 05125 44124 24214
34604 24930 14336 35708 44610
Prijzen af te halen bij Jan Cuppens,
Kinrooiersteenweg 42, Neeroeteren,
tot einde december 1983

.. vrij. van 13 tot Ifiu. 30
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30
Z o n d a s v a n 14 tot It u.

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22

Staf Kiesekoms

(op slechts 15 km van Brussel-centrum)

Ondanks krisis en bewapeningswedloop ontmoetten de sint en piet
op hun weg mets dan gelukkige
mensen I

BRABANT
DECEMBER
8
9

LEUVEN: TD-VUJO-KUL vanaf 22 uur in de Eagles.
EIZERINGEN-LENNIK: Bal van burgemeester en schepenen om
20 u 30 in feestzaal Hemelberg Orkest Kim Harvey & The Skyband.
9 GRIMBERGEN: Info-avond „Vrede in Vlaanderen" met Paul van
Grembergen om 20 u in de Charleroi-hoeve
9 BRUSSEL: Vlaams-Nataonale boekenbeurs in zaal Familia, Fr Vekemansstraat 131 te 1120 Neder-Overheembeek O m 20 u..
plechtige opening door Vic Anciaux Gastspreker Guide Fonteyn
spreekt over „De dne gezichten van Brussel" Einde om 23 uur
Org VU-Brussel-stad
9 TIENEN: VU-ledenfeest om 20 u in Bank van Panjs en Nederlanden
10 BRUSSEL: Vlaamse-Natonale Boekenbeurs van 14 tot 22 uur
Ook op 11-12 van 11 tot 14 uur
10 HALLE-ESSENBEEK: VUJO-TD om 20 uur in St-Jozefzaal te Essenbeek
10 B U I Z I N G E N : Pensenkermis vanaf 17 uur in de Don Boscokelder,
Alsembergsesteenweg Ook op zondag 11 dec vanaf 11 u 30
11 GROOT-DILBEEK: Groot pannekoekenfestijn van 14 tot 21 uur
in het Parochiecentrum, Roelandsveldstraat 40 te Dilbeek. Ten
voordele van de opvoedende en kulturele aktiviteiten van
Dilbeeks studie- en infocentrum
16 W E M M E L . „Hoe amateurs films maken" door smalfilmklub Brussel om 20 uur in de Zandloper Org Vlaamse Knng Wemmei
17 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: 15de afdelingsbal in zaal Cecilia,
Oppemstraat te Wolvertem Orkest „The Hitcrackers" vanaf
21 uur

Nieuw VU-bestuur te Wemmei
Ook de VU-afdeling Wemmei had
zoals voorzien haar bestuursverkiezingen Dat het een gezellige bedoening ging worden was te verwachten Men had geopteerd voor een
„babbeltje onder ons, met geflambeerde pannekoeken" De glunderende gezichten getuigden voor
zichzelf en men zag zo dat het een
goede keuze was Nog beter waren
de pannekoeken, met lekkere saus
overgoten en gul „geflambeerd,' gebakken en opgediend, door sekretaresse Monique Froment en mevr
Van den Dnessche De meer dan
naar behoren opgekomen leden
zorgden ook nog naar ieders voldoening voor een jong bestuur zodat de
toekomst hier ook verzekerd is Rik
Inion die na negen jaar voorzitterschap, negen harde maar onder zijn
beleid vruchtbare jaren, zijn scepter
met een gerust gemoed overgaf aan

zijn schatbewaarder Guido Deschuymere was zichtbaar tevreden
over het verloop Het resultaat was
ook perfekt Gemiddelde ouderdom
35 jaar, 4 vrouwen op 9 en alle
kandidaten verkozen Het bestuur
zal er voor de volgende 3 jaar als
volgt uitzien
Voorzitter Guido De Schuymere,
onder-voorzitter Rik Inion, sekretaris Monique Froment, Penningmeester Jons Van Den Dnessche, Propaganda Luc Baeyens, Organizatie
Greet Waterschoot, Jeugd
Luc
Vanmeerbergen, Leden
Cnsbne
Vandycke, Lieve Vert)eeck, Gnet
Maenhout, Lucia Van Baden, Wim
Struelens, Leon Fagot, Herman Van
de Zande, Stan Philips en afgevaardigde arr raad Frans Ooms
Wij zijn er van overtuigd, hier zal
gewerkt worden

lepel & vork...
BROOD -

BANKETBAKKERIJ -

DOOPSUIKER

LASAT - Tel. 521.14.40
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

CAFÉ-RESTAURANT
MUTSAERT
Eikenlei 61
2280 Grobbendonk
Tel. 014-51.21.48

WIJNIMPORT HERMAN
Douane - stapelhuis
Menenstraat 376
Wevelgem
Tel. 056-41.29.22
056-41.81.68
Invoer Bourgondieen Bourdeauxwijnen
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kastelen
Degustaties en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tot 13 u
en op afspraak
Industnele
brood- en banketbakkenj
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer

EETHUIS T VOSKE
Verbertstraat 145-147
2110 Schoten, 03-658.41.76
W I J verzorgen al uw feesten.

i|et ^alingl^utó
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

KOFFIEBRANDERIJ
SANO
Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef

Tel 02-6345609
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 03-237.45.72

Hotel-restaurant-pub

Tower Bridge
O p 5 mm van Heizelpark
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02 252 02 40
Rost zondag gesloten Hotel open
Tijdens de week suggesties van de chef f spijskaart
Open alle dagen
maaltijdchecks

Banketbakkerij

AIMTWERPIA
MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

D r Van De Perrelei 51
Borgerhout

Tel. 03-236.56.54
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Na 10 maanden VU-medebestuur

Te Roeselare
opnieuw sluitende begroting

WEST-VUU\NDEREN
DECEMBER
9

10
O p d e z i t t i n g v a n 7 n o v e m b e r II. s t o n d d e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 1983
op de agenda van de Roeselaarse gemeenteraad.
Het w a s niet zonder enige fierheid dat de VU-fraktie het s c h e p e n k o l l e g e in h e t a l g e m e e n en V U - s c h e p e n v a n F i n a n c i e n , P a t r i c k A l l e w a e r t in het b i e z o n d e r f e l i c i t e e r d e w e g e n s d e b e r e i k t e r e s u l t a t e n
I m m e r s , een b e g r o t i n g s t e k o r t v a n 200 miljoen o p v u l l e n , gaat niet
v a n v a n d a a g o p m o r g e n en k o s t h e e l w a t i n s p a n n i n g e n .
O m d e lezer een d u i d e l i j k o v e r z i c h t te g e v e n v o l g t hierna de cijferm a t i g e e v o l u t i e v a n d e b e g r o t i n g 1983.
O p 1 januari 1983 was er een
begrotingstekort van ± 200 miljoen,
een weinig aantrekkelijke erfenis van
de CVP-meerderheid 1977-1982 en
een uitdaging voor de VU-schepen
van Financien
De vernieuwde bestuursmeerderheid CVP-VU begon toen met het
opmaken en het realizeren van een
sanenngsplan met als uitgangspunt
100 miljoen inkomsten erbij en
100 miljoen uitgaven eruit
BIJ de begroting van apnl II was
meteen duidelijk dat het een onmogelijke taak was om op 4 maanden hjd
een tekort van 200 miljoen weg te
werken, tenzij men de belastingen
abnormaal zou verhogen Bij de aanvankelijke b e g r o t n g werd
voor
66 miljoen bezuinigd en 66 miljoen
nieuwe belastingen ingevoerd De begroting werd goedgekeurd door de
Roeselaarse gemeenteraad met een
tekort van 72 miljoen
Ook door de Bestendige Deputabe'
van West-Vlaanderen werd de begroting goedgekeurd met een besnoeiing

van 500 000 fr in de niet-verplichte
uitgaven en een terugschroeven van
de investenngen tot 90 miljoen gemeentelijk aandeel
Gezien de deficitaire aard van de
begroting diende de Provinciegoeverneur ambtshalve beroep aan te tekenen tegen de begroting van de Stad
Roeselare bij de minister van Vlaamse Aangelegenheid waardoor meteen de uitvoenng van de goedgekeurde begroting met een maand werd
opgeschort Binnen de maand moet
de minister de nodige wijzigingen
aanbrengen Enkel bij gemotiveerd
KB kan dit tijdsbestek eenmaal met
30 dagen verlengd worden, wat ter
zake ook gebeurde

Met ijzer wil
Inmiddels werd de begroting van
de Stad Roeselare nagezien door de
administratie van het ministene van
de Vlaamse gemeenschap en werden
nogmaal 1,3 miljoen niet-verplichte
uitgaven geschrapt dw.z
reeds
1,8 miljoen geschrapte toelagen sinds

OCMW-Gistel
Openstaande betrekking
van full-time
sociaal assistent
Het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn te Gistel, maakt bekend
dat een betrekking, in vast
verband,
van
full-time
maatschappelijk werk(st)er
open verklaard wordt Het
eksamen hiervoor wordt ingericht in de loop van de
maand februari 1984
Benoemingsvoorwaarden:
1 Belg zijn
2 Van goed gedrag zijn
3 De burgerlijke en politieke rechten genieten
4 Voldaan hebben aan de
militiewetten
(mannelijke
kandidaten)
5 Lichamelijk geschikt zijn
voor het uit te oefenen
ambt Op eigen kosten een
geneeskundig
onderzoek
ondergaan, door een geneesheer aan te duiden
door het OCMW
6 Op de dag van de benoeming de leeftijd van 21 jaar
hebben bereikt en de leeftijdsgrens van 45 jaar niet
hebben overschreden, tenzij de kandidaten bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ten minste 20 pensioengerechtigde
dienstjaren kunnen doen
gelden
7 In het bezit zijn van
— een diploma van maatschappelijk assistent, bepaald bij de wet van 12 juni
1945 tot bescherming van de
titel van maatschappelijk
assistent,
— hetzij houder zijn van
een diploma van gegradueerde socia(a)l(e) verple(e)g(st)er bepaald bij K B
van 17-08-1957, houdende
vaststelling der voorwaarden waaronder het diploma
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van vroedvrouw, verpleger
of verpleegster wordt toegekend, gewijzigd door KB
van 11-07-60,
— hetzij houder zijn van
een titel die met toepassing
van art 253 van bovenvermeld besluit van 17aug
1957 met het diploma van
gegradueerd-sociaal
verpleger werd gelijkgesteld,
— hetzij houder zijn van
een buitenlands diploma,
gelijkwaardig
verklaard
met een van bovenbedoelde
diploma's
De kandidaten dienen, om
tot het eksamen toegelaten
te worden, een inschrijvingsgeld te betalen van
400 fr Werkzoekenden, diê
op het ogenblik van hun
aanvraag een bewijs van
werkloosheid kunnen voorleggen, betalen 200 fr inschrijvingsgeld Dit inschrijvingsgeld dient uiterlijk op
31 dec 1983 gestort op rek
091-0009204-18
van
het
OCMW Gistel
Inlichtingen kunnen bekomen worden op het sekretariaat van het OCMW Stadhuis Gistel, iedere werkdag
van 9 tot 12 u en van 14 tot
17 u, tel 059-27 8195
Moet bij de aanvraag gevoegd worden:
a) een afschrift van het diploma (voor eensluidend
verklaard),
b) eventueel een officieel
bewijs van voorkeurrecht,
c) eventueel bewijs van
werkloosheid
Volgende stukken dienen
ter hand gesteld te worden
bij de indiensttreding
a) Uittreksel geboorteakte
(op zegel)
b) Recent getuigschrift van
goed gedrag (op zegel)
c) Militiegetuigschrift
(mannelijke kandidaten)
(Adv 150)

de goedkeunng van de begroting in
de Gemeenteraad van apnl 1983
Dit stelde reeds veel problemen,
maar met een ijzeren wil en doorzettingsvermogen werd dit in het schepenkollege met medewerking van allen geregeld
Door de administratie werd toen de
begroting doorgestuurd naar het kabinet van minister Galle
Aldaar wordt normaliter het advies
gevolgd van de administratie, maar
voor de begroting van de Stad Roeselare was dit met het geval
Het kabinet van SP-minister Galle
schrapte zomaar eventjes supplementair 11 miljoen, zo goed als alle
toelagen voor het verenigingsleven,
dat alsdan ten dode was opgeschreven en daarnaast werd Roeselare als
deficitaire gemeente verplicht de belastng op personeel en dnjfkracht te
heffen aan de maximale voet van
500 f r
Intussen had het schejsenkollege
van Roeselare met stilgezeten en
werd gedurende maanden vooral
door de VU-schepen van Financien
een scherpe financiële analyse gemaakt werden alle kosten onder de
loepe genomen en alle uitgaven terug
in vraag gesteld

11
11
12

12

13

16

16

17
17

Na heel wat overwegingen en inspanningen zag de VU-schepen van
Financien de kans om het begrotingstekort opnieuw rond te knjgen Dit
was het resultaat van volgende elementen
1 de aangehouden bezuinigingsmaatregelen op alle vlakken, wardoor
alle posten binnen de begroting blijven,
2 de indexenngsmaatregelen van
de regenng samen met de maatregel
om de eindejaarspremie 1983 pas te
betalen in juli 1984, wat 26 miljoen oplevert,
3 een teruggave van 21 miljoen
vanwege de regenng als eenmalige
dotatae van wege het ministene van
Financien wegens het zeer laattijdig
afhandelen van de belastingskohieren
(eigenlijk heeft Roeselare 120 miljoen
te goed. dit is precies de hoofdoorzaak van alle budgettaire moeilijkheden),
4 een zeer strak aangehouden
kasbeleid, hield Roeselare de eerste
9 maanden van 1983 uit de rode
cijfers, waardoor nogmaals ruim 3
miljoen aan interesten w e r d bespaard,
5 alsdan ontbrak nog 17 miljoen
om een sluitende begroting te bekomen De eis van minister Galle die de
belasting op personeel en dnjfkracht
maximaal wenste in te voeren en
daarenboven ongenadig het Roeselaarse verenigingsleven van alle subsidies wenste te beroven, verplichtte
het schepenkollege deze ontbrekende 17 miljoen te zoeken ten einde een
sluitende begrotingswijziging voor te
leggen en te ontsnappen aan de
maatregelen van de SP'er Galle
De 17 miljoen werden noodgedwongen gevonden door het terug
invoeren van de belasting op de dnjfkracht alleen, wat voor de Stad Roeselare 3 gunstige gevolgen had daardoor kwam de begroting opnieuw in
evenwicht konden de geschrapte
toelagen aan het verenigingsleven opnieuw ingeschreven worden en de
belasting op het tewerkgesteld personeel, wat voor de V U onaanvaardbaar
was, diende met ingevoerd, het tekort
van 17 miljoen moest met jaren meegesleept worden, met alle gevolgen
vandien
Het spreekt voor zichzelf dat de
VU-schepen van Financien fier was

IZEGEM Mosselfestijn muzikaal omlijst door ensemble Winny
Smalle O m 20 uur apentief in 't Spiegelaarken, Brugstraat 31
Onkosten 200 fr Orgamzatie FVV
ROESELARE VU-bestuursverkiezingen tussen 1 9 u 3 0 en
22 u 30 in drankhuis „De Rodenbach" Gastspreker Micel Capoen, senator „De Uitweg, het sociaal ekonomisch profiel van de
Volksunie"
lEPER Politiek kafee met Daan Vervaet „Hoe groen IS het volksnationalisme" om 20 uur in kafee Boerenhol, V D Peereboomplaats Orgamzatie V U J O
KORTRIJK Boeiende vertelavond door Fred Germonprez over
Willem Putman en zijn Kortnjkse vnenden O m 20 uur in de oude
dekenij, St-Maartenskerkhof (centrum) Org Komitee Kortnjk
Vlaamse Kultuurstad
LEDEGEM: VU-bestuursverkiezingen tussen 18 en 21 uur in
feestzaal 't Kanon, Menenstraat 13
KOEKELARE jaarlijks Vlaams Kerstbal in zaal Zuudhove om
20 uur VU-organizatae

17

IZEGEM Jaarlijkse hutsepotteling van Wandelklub Samenkomst
om 17 u in Vlaams Huis O m 19 u 30 aan tafel in het „Nieuw
Gemeentehuis" in Kachtem Ook niet-wandelaars welkom Deelname 250 fr (volw) of 150fr (kinderen beneden 12 jaar)

18

SINT-KRUIS (Brugge) Bestuursverkiezingen met causene door
de Brugse VU-politici over „Amusante kanttekeningen bij het uitoefenen van een publiek mandaat" of de , Petites histoires van
Brugse politici' om 16 uur en koffietafel om 17 u 30 in zaal
St-Elooi Inschrijven bij Boudewijn Van Vlaenderen Deelname
100 fr
MENEN-LAUWE-REKKEM Bloemschikken in de winter om
20 u in het Dorpshuis te Rekkem Org FVV

Alleen prioriteiten
Men moet er zich thans overal
goed van bewust zijn dat de tijd van
steeds meer te vragen en steeds
meer te krijgen definitief voorbij is Er
IS nog steeds plaats voor nieuwe
initiatieven, doch dan binnen het samengestelde budjet waardoor dus
pnonteiten dienen gelegd

DE H A A N VU-bestuursverkiezingen van 19 tot 22 u in „De Meiboom", Warvinge 15 te Vlissegem-Dorp O m 20 uur rond-de-tafelgesprek met de huidige voorzitter Wilfned Vandaele over het
sociaal-ekonomisch programma van de V U
BLANKENBERGE Feestvienng van , Hendrik Conscience en
Blankenberge i s m andere socio-kulturele verenigingen, om
14 u 30 optocht vanaf het stadhuis naar de grote markt met
bloemenhulde aan het Conscience-monument Om 15 u 30 in de
feestzaal van het stadhuis feestzitting in het teken van H
Conscience met zang en voordracht Inr Vlaamse kulturele knng
Blankenberge
GISTEL VU-bestuursverkiezingen van 9 tot 12 uur in De
Uylenspiegel' Stationsstraat 85
KORTRIJK Uitreiking van de Mamixnng-Andre Demedtspnjs
aan de Frans-Vlaming Fernaut Om 10 u op het stadhuis
ROESELARE- Om 19 u Ikebana-bloemschikken voor de Kersten Nieuwjaarfeesten in Zaal Damberd. Stationsplein Breng zelf
uw materiaal mee orgamzatie FVV

20
28

ROESELARE Om 20 u gespreksavond Stad Roeselare inspraak door inzicht m m v VU-schepenen Patrick Allewaert en
Lut Vermeersch, VU-fraktieleider gemeenteraad Enk Lamssens,
VU-voorzitter Tome Soete en OCMW-lid Gerda Viaene in de
zaak Damberd, Statonsplein Orgamzatie V U J O

dat hij na 10 maanden besturen een
sluitende begroting kon indienen
Hiermee is definitief halt toegeroepen aan de scheefgegroeide financiële struktuur van het CVP-meerderheidsbeleid van 1977-1982 De personeelskosten zijn beneden de 40 %
van de inkomsten gedaald en de
investenngskosten naderen snel de
gewenste 30 a 33 % Daarnaast en
dit IS wellicht het belangnjkste, wordt
geen enkele noodzakelijke dienstverlening opgeheven, de verenigingen
kunnen blijven rekenen op financiële
en matenele steun

De goede weg
Al zijn de investenngen verminderd, toch staat er nog heel wat te
realizeren, de renovatie van het Stationsplein en de Ardooiesteenweg,
het rekreate-domein Schiervelde, de
muziekakademie, enz.
Dit alles wordt gerealizeerd met de
laagste belastingdruk ( ± 8000 fr per
inwoner) in gans Vlaanderen uiteraard in vergelijking met gemeenten
met een centrumfunktie en boven de
50000 inwoners, het gemiddelde ligt
rond de 11 000 fr per inwoner
Na 10 maanden VU-medebestuur
IS de financiële struktuur van de Stad
Roeselare stilaan terug gezond aan
het worden
Het blijft verder vechten en een
strak financieel beleid aanhouden,'
wat uiteraard onze Roeselaarse bevolking ten goede komt
De zwijgzaamheid van de oppositiepartijen gedurende dit debat en de
demagogische pogingen van de PVVfraktie om de zaken verkeerd voor te
stellen, leveren dan ook het beste
bewijs dat de VU-schepen van Financien de goede weg is ingeslagen en
een goed werkende koalitie tussen
V U en CVP thans de goede formule
IS voor het besturen van de stad
Roeselare
j , „ Lefere
VU-gemeenteraadslid

OCMWWevelgem
Openverklaring van één
betrekking van maatschappelijk werker (m/v) De
schriftelijke aanvragen dienen onder aangetekend
schrijven gericht of tegen
afgifte van een ontvangstbewijs overhandigd a a n de
voorzitter van het OCMW,
de heer Gilbert Flamez,
Roeselarestraat 206, 8640
Wevelgem, uiterlijk tegen
31 december 1983
Betreffende de algemene
benoemingsvoorwaarden,
de biezondere benoemingsvoorwaarden, de examenvoorwaarden, alsmede de
toe te zenden bewijsstukken, kunnen alle inlichtingen bekomen worden op
het sekretariaat van het
OCMW, Deken Jonckheerestraat 18, 8610 Wevelgem
(tel 056/4106 91)
(Adv. 199)

Stille fakkeltocht
voor
amnestie
O p 2de kerst (maandag 26 dec a s J
orgamzeert VU-Zedelgem een fakkeltocht waaraan het arr bestuur volledige steun en medewerking heeft toegezegd Inlichtingen en koordinatie bij arr
bestuurslid Werner Van Houtte, Stationsstr 32 A, Loppem

m

23

Ledegem wijst Derdearbeidscircuit af

Burgemeester Debusseré wil
dat uitvoeringsmodaliteiten
grondig herdacht worden
VU-burgemeester Firmin Debusseré lijkt wel een metamorfoze ondergaan te hebben Nooit eerder
hebben we hem zo kalm bezig gezien op een gemeenteraadszitting
als op die van 18 november II
Wat vooral te onthouden valt uit
deze gemeenteraad is, naast het
goedkeuren van de begroting voor
1984 met een batig saldo, de onverwachte ontknoping van een plaatselijk politaek steekspel tussen de
ACW-fraktie van Oud-Ledegem en
het schepenkollege over het al dan
met aanvragen van dne DAC'ers op
de gemeente Na een wekenlang
welles-nietes-spelletje in de plaatselijke pers, kwam het volgende voor
de ACW-oppositie als een donderslag bij heldere hemel
Senator-burgemeester Debusseré slaagde er nl in door de meerderheid een mobe te laten goedkeuren
waann aan het ministene van Tewerkstelling en Arbeid gevraagd
wordt om dnngend alle toegestane
DAC-projekten meteen ongedaan te
maken tot de uitvoenngsmodaliteiten
ervan grondig herzien worden De
motie luidt als volgt
De genneenteraad van Ledegem,
in openbare zitting bijeen, verzoekt
het volgende
— gehoord de burgemeester, die
in funktie van zijn mandaat als senator op de hoogte werd gebracht van
twee ontslagen van voltjdse werknemers ten bate van eén arbeider in
het kader van het DAC-projekt zodat uiteindelijk dne werkk)zen moeten betaald worden,
— wetende dat in bepaalde gemeenten tewerkgestelde werklozen
opzeg van hun arbeidskontrakt gekregen hebben en vervangen wor-

Wel en wee bij

vu-Middelkerke
Diamanten bruiloft
Voor enige tijd vierden het echtpaar Achiel en Flavie Vandenhouweele-Bailliere hun diamanten bruiloft Als gewezen uitbaters van het
Vlaams huis in de Kerkstraat te
Middelkerke gedurende de oorlogsjaren zijn ZIJ steeds goed bekend
gebleven
te
Middelkerke
Het
Vlaams huis heeft dan ook bij de bevrijding dienst gedaan als internenngskamp waar, bij manier van spreken, de helft van Middelkerke ingevlogen heeft Naderhand werd het
gebouw omgevormd tot hotel „Lido"
en staat nu volledig te vervallen
Achiel en Flavie hebben dan later
lange tijd „'t Petit Kotje" opengehouden Een gezellig klein cafeetje waar
veel grote pinten gedronken werden
Voor enige jaren werden zij zwaar
getroffen door het overlijden van
hun geliefde dochter Georgette Ook
IS voor enige tijd hun familielid Eugene „Renon" Vandenhouweele gestorven die de eerste propagandistschilder was voor de Volksunie te
Middelkerke wijk Crocodille

Gouden bruiloft
Vonge week vierden het echtpaar
Robert en Ursula Van SteenlandVanden Berghe Jarenlang hielden
ZIJ een gekende beenhouwenj open
in de Kerkstraat te Middelkerke Hun
zoon Andre, gewezen para, nu kok
bij het leger in het kamp te Lombardsijde en hun charmante schoondochter Monique Vanbesien zijn de bezielers van de V U te Middelkerke Van
iharte proficiat aan de ganse familie

'Ziekte
Sedert geruime bjd sukkelt een
van onze oudste en trouwste leden
Maunce Beyens met de gezondheid
Nu IS hij eindelijk thuis Mogen de
hulpzame krachten van zijn zuster
Jeannot er hem bovenop -helpen

den door DAC'ers zodat er geen
nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen, maar de arbeiders minder
loon ontvangen,
— vrezende dat dergelijke aangehaalde gevallen een eskalatie van
misbruiken zullen veroorzaken die
met alleen de werknemers maar ook
de zelfstandige ariseiders zullen treffen,
— verzoekt de minister de aanwerving van personen in het D A C
stop te zetten, tot de uitvoenngsmodaliteiten gewijzigd worden en aan
strengere voorwaarden onderworpen worden,
— verzoekt de minister tevens al
de reeds toegestane projekten om
diezelfde reden ongedaan te maken
Waarom wijst het schepenkollege
nu konkreet de aanwijzing van
DAC'ers a f Ten eerste was er
niemand van de zevenben gezinshoofden in Ledegem die in aanmerking kwam om als DAC'er in dienst
te komen die meer zou verdienen
met te werken dan door gewoon te
gaan stempelen
Ten tweede is het voor een kleine
gemeente interessanter polyvalente
arbeidskrachten in dienst te nemen
Bv een DAC'er voor sport mag

sportvelden maaien, maar mag echter geen ander gemeentelijk grasfjerkje maaien' En ten derde fieeft de
gemeente als werkgever meer vat
op het personeel als zij die zelf werk
verschaft en betaalt
Burgemeester Debusseré die stellig van plan is zich in deze DAC-matene vast te bijten „Ik verzamel alle
mogelijke gegevens over mistoestanden in de DAC-projekten Eens
het dossier volledig is, trek ik ermee
naar de Senaat En daar zal ik met
zwijgen tot de hele DAC-affaire
grondig herzien w o r d t Ik verzet mij
krachtdadig tegen de sociale afbraak, meer bepaald tegen het werken aan minderwaardig loon, ondef
het mom van solidanteit de mantel
van de wettelijkheid en de medewerking van de vakbonden Een DAC'er
veixlient gemiddekl SOOOfrVmaand
minder dan het stnkte minimum Welnu, dat duld ik met Het wordt de
hoogste tajd dat men op nationaal
vlak deze verioedenng gaat inzien f
Dat deze aanvankelijk lokale 4)etite
histoire" gaat lopen met een staart
op nationaal vlak had zeker niemand
verwacht Maar dat was dan buiten
de waard Debusseré gerekend Een
matene om te volgen De k)nt is
alvast aangestoken.

Nieuw bestuur VU-Neerpelt
Zoals in elke andere VU-afdeling
had ook te Neerpelt de statutaire
ledenvergadenng met de nieuwe bestuursverkiezing plaats En wel op 19
november 1983, in feestzaal „Nele",
Heerstraat 40 (Frituur Robert) De
vergadenng werd geopend door uittredend-voorzitter. Jan Smolders Hij
schetste in 't kort het verloop van het
afgelopen werkingsjaar en wees op
het nut van deze verkiezing
Jef Van Bree, provincieraadslid en
schepen van Overpelt trad op als arrondissementeel afgevaardigde Hij
verduidelijkte de reglementen en statuten i v m deze verkiezing en afdeling
Volgende personen werden verof herkozen
Jan Smolders, voorzitter. Flor
Claesen, ondervoorzitter, Hugo Cuyvers, sekretans Jos Veraa, penningmeester en orgamzatie, Mia Theuwis-Herkens, voorzitster vrouwenwerking Roza Monten-Kerkhofs en

Herverkiezing
VU-bestuur te
OpoeterenNeeroeteren
O p 14 oktober had de algemene
vergadenng plaats Het voornaamste
punt van de agenda was de herverkiezing van het bestuur Mathieu
Meuwis werd opnieuw verkozen als
voorzitter, terwijl Enk Geusens het
sekretariaat blijft verzorgen Jos
Moors wordt de nieuwe penningmeester Verder maken A Schreurs
M - L Deckers en R Klerckx deel uit
van het bestuur
De schepenen J Cuppens en R
Kuipers zetelen als raadgevende leden
\
De afdeling Opoeteren-Neeroeteren werkt nauw éamen met de afdeling van Maaseik In de lente organizeerden ze samen een geslaagd bal
O p gemeentelijk vlak nemen ze een
gemeenschappelijk standpunt in
Hopelijk waait er na de herverkiezing een frisse wind door de afdeling

Miet Cuyvers-Boosten, bestuursleden
Hugo en Miet Cuyvers-Boosten
staan in voor de redaktie en lay-out
van het veel gelezen, plaatselijk kontaktblad „De Brug"
Samen met de vijf mandatanssen
Paul Coninx, Gerard Schuurmans,
Jean Nauts, Frank Seutens, Boudewijn LeySsen en de erevoorzitter
Michel Van Laere zal het nieuwe
bestuur zijn werkingsjaar inzetten
onder het motto „Nu het doel bereiken"!
Via deze weg willen w e tevens de
uitgetreden bestuursleden bedanken voor hun voorbije inzet en hopen w e nog verder in de toekomst
op hun steun te kunnen rekenen
Ook de uitbater van zaal „Nele",
Robert Vanherk, mogen w e met vergeten Tijdens alle bestuurs- en ledenvergaderingen mochten w e gratis van zijn zaal ,Nele" gebruik maken

LIMBURG
DECEMBER
8

L O M M EL Gespreksavond „De uitweg" met Jaak Gabriels,
volksvertegenwoordiger om 20 uur in Buurthuis Het Zand
(Heeserberg)
10 L O M M E L Bal van VU-schepenen Marcel Smeulders Jan Van
Summere, Gerard Van Duffel OCMW-voorzitter Diel Verpoorten om 20 uur in de schuur van de „Grote H o e r
10 RIEMST- VU-mosselfeest om 20 uur in zaal ü d o . Bolderstraat 1,
Zichen-Zussen-Bolder Vienng 25ste „Leeuwke"
10 TESSENDERLO VU-bestuursvergadenng om 18 uur ten huize
van Martin Camps, Sparrenweg 82 Tel 3 3 2 0 7 9
10 MAASEIK: Ontmoetingsavond van de VI Vnendenknng om 20 u
in het parochiecentrum, Mgr Koningsstr 8 te Maaseik Optreden
van Miei Cools en toespraak door dr Duchateau Kaas en wijn
99 fr
16 ROSMEER. VU-bestuursverkiezingen in de kantane van S t
Rosmeer W van de nieuwe VU-afd Hees-Hoeperljngen-Rosmeer O m 19 uur toespraken door burgemeester J Sauwens en
volksvertegenwoordiger Jaak Gabnels

Klein Lekkerkerk
te Neerpelt?
De meesten zullen zich de naam
van deze Ned gemeente in de provincie Z -Holland voorzeker hennneren Lekkerkerk kwam in 1980 in de
wereldkijker door de ernstige bodemverontreiniging In de bodem
w e r d zowel op legale als op illegale
stortplaatsen gevaarlijk afval ontdekt Ook te Neerpelt werden onlangs op een illegale stortplaats gelegen Hayenhoek, bodemstalen genomen
Onder de hoofding ,Het storten
van vuilnis op de Hayenhoek in het
Gemeentenieuws van oktober 1983
w e r d door de burgemeester zoals
hijzelf zegt in telegramstijl uitgelegd
welke stappen werden ondernomen
om deze onwettige stortplaats te
doen ontruimen Meer dan een opsomming van PV's en dergelijke is
het met De VU-fraktie, zich houdend
aan haar programma van oktober
1982 wilde de burgemeester tijdens
de gemeenteraadszitting van 19 september II over dit milieuschandaal
interpelleren Dit werd door de CVPburgemeester niet toegestaan
Wat reeds meer dan verscheidene jaren aansleept (dit is geen verzinsel van de V U , maar een zin uit een
interview van de eerste schepen met
radio Signaal) wordt plots in ijltempo
afgewikkeld In de gemeenteraadszitting van 21 november hield de
burgemeester (ook hoofd van de
politie) een betoog over de verdere
gang van zaken Met 'dit slepende
milieuschandaal zat de voorzitter duidelijk verveeld
W e kunnen zeggen dat er nu
meer stappen werden ondernomen

Belangrijk initiatief te Maaseik

steed aan het verkeersprobleem en
aan de groenvoorziening in het gebied Hiermee zal de heriiestemming
van de Zuidelijke Stadswallen als
randvoorwaarde in het dossier worden opgenomen
In de namiddag werd er dan een
werkbezoek gebracht aan het betrokken gebied Mevrouw Deweweire kon zodoende een eerste indruk
bekomen van het herwaardenngs-

J.GERLO

Tijdens de gemeenteraadszitting
van 21 november II w e r d de Volksuniefraktie door de CVP-fraktie verweten dat de Volksunie dit leefmilieuprobleem misbruikt o m aan propaganda te doen en om elektorale
pluimen op hun hoed te kunnen
steken Alsjeblieft dat w e zulke pretenties in andere politieke partij(-en)
terugvinden weet eenieder maar
om bescheiden te blijven mogen w e
toch stellen ,Ere aan wie ere toekomt"

Nieuw VU-bestuur
in Tessenderio
Onder traditionele belangstelling
vond vorige donderdag de bestuursverkiezing
van
VU-TessenderIo
plaats Met ruime steun werden volgende kandidaten verkozen Jaak
Boelaers (HulsO
Martin Camps
(Engsbergen) Herman Geyskens
(Schooü Arsene Geyzen (HulsO,
Jos Huybrechts (Centrum) Albert
Janssen (Centrum) Jan Leysen
(Ceritrum) Bruno Meert (Centrum),
Jos Storms (Engsbergen) en Frans
Van Thienen (Hulst)
O p de vergadenng van het nieuw e VU-bestuur volgende week zullen de verschillende taken worden
verdeeld

werk dat er gepresteerd zal moeten
worden

Stadsherwaarderings
dossier helemaal rond
Donderdag 19 oktober laatstleden
had er op het stadhuis te Maaseik
een info- en overiegvergadenng
plaats waarbij het herwaardenngsdossier „Tussen Bleumer- en Hefv
perpoort" werd voorgesteld aan mevrouw Deweweire, kabinetsafgevaardigde van het ministene van
Ruimtelijke Ordening, Landinnchting
en Natuurbehoud
Na het welkomstwoord werd de
videofilm vertoond, die opgenomen
werd in het gebied De film schetst
het probleemgebied aan de hand van
opnamen in de verkrotte buurt en
van vraaggesprekken met buurtbewoners
Hierna lichtte architekt Sen/aes
(van IML) het dossier toe Hij legde
uit hoe de afbakening van het gebied
tot stand gekomen was, welke konkrete plannen er al zijn, hoe het
beleid de herwaarderingsoperaties
ziet enz
Biezondere aandacht dient be-

om de zaak op te lossen dan voorheen Als w e de burgervader mogen
geloven dan zal binnenkort deze
illegale stortplaats tot het verleden
behoren De VU-mandatanssen, als
vertolkers van het volk, zullen hierover waken

Na goedkeunng van het dossier
door de Vlaamse Executieve zal er
ook van partikuliere zijde een inspanning moeten gedaan worden om in
het gebied een leeft}are omgeving te
scheppen Tot slot kan gezegd worden dat het herwaarderingsdossier,
zoals het voorgesteld werd door de
stuurgroep in pnnciep voor goedkeuring door de Vlaamse Regenng in
aanmerking k o m t
Jaak Cuppens (VU) schepen van
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu,
heeft in amper een jaar een lijvig
maar boeiend dossier samengesteld
Hopelijk zullen de eerste realizaties
vlug een feit worden
R Klerkx

zonwering-rolluiken
vouwdeuren-plastiek
8 DECEMBER 1963
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Een Vlaamsnationalist minister van staat

Mr. Frans Van der Eist:

„We hebben
nog méér
gezag nodig!'"
NEDER-OVERHEEMBEEK — Vijfentwintig jaar geleden werd hij de eerste
VU-mandataris in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Als eerste
Volksunie „zwarte schaap" in het Belgisch parlement, na de tweede
wereldoorlog. Zopas werd advokaat Frans Van der Eist benoemd als minister
van State. De eerste Vlaamsnationalist die wordt opgenomen in de kroonraad
van koning Boudewijn. Het is hoe dan ook een gebeuren. Tevens een moment
van bezinning in de Vlaamsnationale politieke strijd. De Vlaamsnationalisten
krijgen nu officieel een zwaarwichtig politiek gezag bij het staatshoofd.
De stichter-voorzitter
van de Volksunie heeft hierbij andermaal een zware
politieke verantwoordelijkheid
op zich genomen. Niet in het minst ten aanzien
van de Vlaamsnationalistische
politieke
beweging.

M

R. Frans Van der Eist
was van 1954 tot
1975 algemeen voorzitter van de Volksunie. Van '58
tot 7 4 was hij de grote VU-tenor In de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Sindsdien
zorgde hij in de Senaat voor federalistisch spervuur. In '77
werd hij voorzitter van de V U senaatsfraktie.
Inmiddels werd hij in '68 ook
lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en
In '71 lid van de Gewestelijke
Ekonomische Raad voor Vlaanderen. Hij werkte jarenlang in
onder meer de parlementaire
kommissies voor de Financiën,
herziening van de grondwet en
hervorming van de instellingen.

delijke erkenning vanwege het
Belgisch staatsbestel
van de
grote rol die ik in het parlement
als federalistisch voorvechter jarenlang met volle inzet heb
trachten te vervullen.

In december '78 werd hij
Kommandeur in de Leopoldsorde.
En in december '83 dus: minister van State. Het is een
historische innovatie dat de
Koning een federalist in zijn
Kroonraad opneemt Het is
trouwens ook nooit gebeurd
dat ineens zoveel nieuwe ministers van state werden benoemd.

Vijf keer
Kroonraad

Hoe kan de VU-voorzitterstichter zo'n opname in de Belgische Kroonraad verklaren?
F. Van der Eist: „Een aanduiding tot minister van state wordt
aan niemand gevraagd. Het is
een publiek geheim dat de Koning zijn Kroonraad op een gegeven momenten uitbreidt, na
voordracht
van
kandidaturen
door de eerste minister Op een
gegeven moment ben ik dus op
de hoogte gebracht dat ook mij
die eer zou te beurt vallen.
Manifest weigeren had geen
enkele zin Ik dacht daar trouwens niet aan. Voor mij betekent
deze politieke eretitel — het is
niets meer dan dat — de uitein8 DECEMBER 1383

Zou ik vandaag het aanbod
om deel uit te maken van de
Kroonraad weigeren dan zouden
wij
Vlaamsnationalisten,
evengoed jaren geleden, en tot
op vandaag, dienen
geweigerd
hebben om deel uit te maken van
het Belgisch parlement Ik meen
dat het de
verantwoordelijkheid
IS van Vlaamsnationale
partijvoortrekkers
om de politieke
macht die zij via hun mandaat in
de partij krijgen maximaal te benutten om ons aller streefdoel te
bereiken."

De Kroonraad is weliswaar
het grote politieke krisisinstrument van het staatshoofd, maar
in de praktijk blijkt toch dat
deze hoge vergadering slechts
zeer zelden
bijeengeroepen
wordt. Tot nog toe amper vijf
keer in de geschiedenis van dit
land: in 1870, in 1914, in 1919, in
1950 en 1960.
Eerst op vraag van koning
Leopold II, dan om het Duits ultimatum te onderzoeken, voor
krisisberaad over het verdrag
van Versailles en bij gelegenheid van de onafhankelijkheidsverklaring van BelgischKongo.
In '50 ging de Kroonraad,
tijdens de koningskwestie, onverrichterzake uiteen, als gevolg van sabotage door de socialistische ministers van State.. Wat kan het toch belang
hebben dat een VU-politicus
van het eerste uur nu ook deel
gaat uitmaken van de Kroonraad?

F. Van der Eist: „Men moet
toch weten dat het zeker niet de
eerste keer zou zijn dat ik door
de Koning geraadpleegd
word.
Het staatshoofd
ontvangt audiëntie wie het hem zint en heeft
daarbij de jongste jaren blijk
gegeven van een gróte informatiehonger Ook bij voorbeeld politieke journalisten werden door
hem ontbonden.
Welnu, in mijn ogen is er geen
enkele reden dat wij als Vlaamsnationalisten de kansen zouden
onbenut laten om onze zaak op
het hoogste staatsniveau te willen bepleiten. Ik ben begonnen
els enig VU-zwart schaap in het
parlement
Een kwarteeuw geleden. Er
werd met mij en onze partij
gelachen. Precies door onze
zelf-bevochten toegenomen politieke macht is men mettertijd in
de Wetstraat met onze eisen
rekening gaan houden.
Men kon ons op zijn minst niet
meer van de politieke kaart wegvegen in dit land. Hoe de verkiezingsuitslagen ook uitvielen. En
zo is men mettertijd op het hoogste staatsechelon beginnen inzien dat er nog slechts kan samengeleefd worden bij de gratie
van de federalisten. Wij hebben
meer gezag gekregen."
— Minister van State worden is nog wel iets anders?F. Van der Eist: „Ik kan slechts
herhalen dat deze opname in de
Kroonraad voor mij een publiekelijke erkenning is vanwege het
hoogste staatsgezag van onze
grote rol die wij decennia lang in
het politiek leven van het land
waarin wij leven gespeeld hebben. •
En in mijn persoon meen ik dat
meteen ook de verdienste van al
de federalistische Vlaamse voorvechters wordt erkend...

Van Laken- tot
Wetstraat
— Veel Vlaamsnationalisten
dragen de monarchie evenwel
niet in hun hart.
F. Van der Eist: „De monarchie heeft wél aanvaard dat onze
federalistische
visie op
het
staatsbestel slechts de enige
waardevolle optie is om Vlamingen en Walen nog als buren te
kunnen laten samenleven.
Maar het is precies onze blijvende taak om ook in de kringen
van het staatshoofd onze politieke zienswijze doorgang te doen
vinden. In die zin heb ik ook als
parlernentslid, en nu als minister
van State, een blijvende opdracht En wat de monarchie zelf
betreft: deze is een wezenlijk
element van het politiek bestel
Wie dé tegenovergestelde
gedachte is toegedaan moet ook
bij voorbeeld konsekwent weigeren deel uit te maken van het
parlement"
— Heeft U er geen problemen mee minister van State te
worden zonder dat bij voorbeeld een wezenlijke VU-eis,
het verlenen van amnestie, behoorlijk werd ingewilligd?
F. Van der Eist: „De Koning is
het staatshoofd, maar de wetgevende macht wordt in het parlement uitgeoefend. In tegenstelling tot andere landen is het bij
ons met de Koning die autonoom
amnestie kan verlenen. Het zijn,
wat dit betreft, de traditionele
partijen die eindelijk hun verantwoordelijk eens moeten opnemen.
Zo hebben CVP, PVV en SP
onlangs in de Kamer nog geweigerd in te stemmen met een VUvoorstel van Joos Somers om
arbeidseretekens
ook toe te
kennen aan mensen die op de
epuratielijst fungeerden! Het is

niet door te weigeren minister
van State te worden dat men dit
soort politieke
lankmoedigheid
zou ongedaan maken.
Kijk, ik heb na de oorlog zoveel vergaderingen
meegeorganizeerd en meegemaakt in onder
andere het café Breughel aan de
Brusselse Lakenstraat We zijn
toen politiek
heropbouwwerk
begonnen. Wat de huidige „WIJ"
betreft ook: toen journalistiek
van niets begonnen. Het heeft
lange jaren pionierswerk
gevergd vooraleer we eindelijk,
vanaf '68, konden
doorbreken.
Zoals de partij is ook ons weekblad groot geworden dank zij het
werk van de militanten. Men vergeet toch te gauw vanwaar wij
gekomen zijn.
Welnu, als nieuw minister van
Staat ervaar ik de erkentenis
voor ons aller jarenlang gigantisch Vlaamsnationaal werk. En
dat wij nu ook, zij het in mijn persoon, een officiële stem hebben
gekregen tot en met bij het
staatshoofd, dat zou de Vlaamsnationalisten moeten aansporen
om met hernieuwde kracht onze
politieke ontvoogdingsstrijd
aan
te pakken. Met nieuwe mensen,
in gewijzigde
omstandigheden
Wat mij betreft: mijn brochure
„Vlaamse Beweging en Viaamsnationalisme", gepubliceerd vlak
na de repressietijd, is een dokument dat ik met woord en daad
zal blijven ter harte nemen.
Nu ook als minister van State.
Hugo De Schuyteneer
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